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Предговор
Када размишљамо о историји често се упитамо који је то тренутак 

када у једном друштву сазри намера да догађаје из своје прошлости 
забележи. Какви су се процеси одиграли па да се усмена повест, која је 
свуда око нас, преточи у писану реч историје. Поузданих одговора нема. 
Писци историје својих заједница још од времена Херодота, оца европске 
историје, свесни су значаја преображаја усмене повести. Мотиви тог 
преображаја могли су бити различити, али су углавном обједињени око два 
заједничка именитеља: „да се исприповеда онако како се догодило“ и „да 
се не заборави“.

Једном забележена, прошлост престаје да буде ствар сећања људи и 
несигурног памћења усмене културе. За разлику од више различитих повести 
усмено исприповеданих и увек подложних другачијој интерпретацији, 
писана историја уводи известан ред који неумитно ограничава. Једном за 
свагда, кодификовани подаци пружају сведен број тумачења, ма колико 
прецизних и садржајних. Са друге стране, аутор се не може издвојити 
из средине из које потиче и њеног друштвеног памћења чији је део, што 
оставља снажан печат на његову интерпретацију прошлости.

Свест о историјским променама у последња два века и динамичном 
мењању културних образаца једног друштва, унела је садржајну новину у 
погледу на прошлост. Данас се та прошлост препознаје знатно сложенијом 
од онога што се некад сматрало за „давно минула времена“. Она се сагледава 
у много чему другачијом од садашњости, што појединца заинтересованог 
за старине не оставља равнодушним. Слични мотиви леже и у настанку ове 
књиге, а њен аутор, и сам Болманац по одрастању и месту делања, износи 
их отворено пред своје читаоце.

Већ сам наслов књиге Јована М. Недића „Болман је био Болман“ 
обавијен је извесном врстом сете за давно прохујалим временима, за 
„златним добом“ изгубљеним негде далеко, у прошлости. Болман је 
имао своје успоне и падове, и успона се радо сећа. Било је то последње 
трећине XVIII века када је солидарним прегалаштвом заједнице подигнута 
парохијска црква и осликан иконостас или је то време од краја 1890. 
до 1940. године које је обележено његовим знатним економским и 
демографским растом. Занимљиво је приметити да су поменута времена 
била обележена дугогодишњим службовањем двојице несвакидашњих 
болманских свештеника, Лазара Поповића (свештеник од 1768. до 1807?) 
и Пантелејмона Хорвата (свештеник од 1893. до 1940).
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Прошлост Болмана у тесној је вези са његовом садашњицом. Нема 
много села у којима су континуирано сачуване „белешке“ из прошлости и 
чије „сећање“ досеже до почетка XVIII века. Болманци се могу похвалити 
да се по временској скали историје могу поуздано кретати преко рамена 
својих прадедова и прабаки све до њихових прадедова и прабаки, и тако 
даље и дубље у прошлост, до преломне историјске епохе обележене сменом 
владавине двеју империја у Панонској низији, Османске и Хабзбуршке. 
Релативно дуга и континуирана историјска традиција, која није тако 
честа на нашим просторима, настанком ове књиге постаје заштитни знак 
Болмана.

Књига се састоји од четири целине. У првој је представљена 
историја села од бронзаног доба све до наших дана. Пошто је реч о не тако 
бројној заједници људи чија прошлост није привлачила посебну пажњу 
како професионалних проучавалаца повести тако и аматера, аутор је за 
раније периоде био упућен на постојећу литературу општег карактера. 
Она се углавном односила на Барању и њој суседне области, на историју 
властелинства у тим подручјима или на опште прегледе повести српског 
народа. У књизи су наведени најстарији познати подаци из средњовековне 
историје, као и они из првих година Хабзбуршке власти по успостављању 
Карловачког мира 1699. године, или је дат преглед сеоских топонима који 
указује на извесна померања насеља у његовој вишевековној историји. 
Ипак, друштвено памћење Болмана нераскидиво је везано како за његово 
данашње тло обележено саборном црквом, гробљем и кућама његових 
становника, тако и за документарну грађу насталу унутар саме заједнице 
и то углавном од њених придружених чланова, представника Српске 
православне цркве. Ова врста писаних извора први пут је у овој књизи 
детаљније представљена и њу чине Летопис српске православне парохије 
у Болману, протоколи крштених, венчаних и умрлих, пописи породица и 
разна друга документација Архива црквене општине и парохије болманске 
која покрива период од друге половине XVIII до краја XX века. Писани 
извори детаљно нам откривају податке о времену рођења, крштења, 
венчања и смрти становника Болмана, о колективним несрећама, као што 
је епидемија колере, или о заједничким градитељским подухватима, као 
што је подизање цркве 1777. године или обнова њеног звоника из 1824. 
и целокупне црквене грађевине после њеног страдања у Болманској бици 
марта 1945. године.

Други и трећи део књиге, насловљени „Болман је био Болман“ 
(уједно, то је и наслов књиге у целини) и „Ледари“, садрже материјал који 
се у ширем смислу може окарактерисати као етнографски. У поменутим 
деловима изнета су сећања Болманаца посредством приповедача Видоје 
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Бијелића и аутора књиге. Слично као у старим писаним текстовима, и у 
сећањима појединаца представљен је један другачији Болман. У њима се 
приповеда о данас заборављеним обичајима којима се обележавао животни 
циклус појединца те о празницима и њиховим светковинама, као што су 
недељно коло око крста или литијни опходи села на Ђурђевдан и на заветину 
св. пророка Самуила и др. Неки од старих обичаја опстали су до наших 
дана, уз различите измене, као што је чувени петровдански „керменц“ 
организован поводом сеоске славе. Сећања о људима и догађајима често су 
представљена у анегдотском облику и сувопарни подаци писаних извора 
из првог дела књиге бивају оживљени усменом речју приповедача, која је 
пажљиво стављена на папир. Тиме прошлост Болмана добија и једну нову 
димензију, ону обележену звуком живе речи. Сећања људи нераскидиво су 
везана за језик, а болмански говор је посебан у односу на разноврсне говоре 
барањских села. Као такав, он представља важан елемент идентитета 
данашњих Болманаца, као, уосталом, и њихових предака деценијама и 
вековима раније. Да би поруке Болманаца биле јасне читаоцу који долази 
са стране, али и из потребе да се поједине речи временом не забораве, 
последњи део ово књиге, под насловом „Мали рјечник болманског дивана“, 
посвећен је језику, његовим речима и изразима. Већину грађе скупили су 
аутор књиге и Жељко Недић, а речник је уобличио и грађу обрадио Јован 
С. Недић.

Књига која је пред читаоцима не представља једносмерни поглед у 
правцу прошлости, нити симболичан бег из садашњости бремените многим 
неизвесностима. Она обликује и систематизује друштвено памћење, 
стварајући једну нову традицију за будуће генерације. А та традиција, увек 
изнова, неумитно везује Болман за барањско тло и њему суседна места са 
којима је некад делио и данас дели заједничку судбину. Уосталом, да ли се 
може замислити Болманац без Болмана и Барање?

О Петровдану 2012. године.         Станоје Бојанин
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Otišao sam. 
Iza mene je ostalo sve što su ljudi rekli, kao pramičak magle koji se gubi. 

A sve što su uradili, poneo sam na dlanu jedne ruke. 
Ivo Andrić, Znakovi pored puta[1]

UVOD

Bolman je selo od starinā. Sâmo njegovo ime, čije značenje ostaje jedino 
na pretpostavkama, najbolji je dokaz.

O onom nekadašnjem Bolmanu, koji je nestao negdje polovinom postojanja 
Titove Jugoslavije (1945-1992), puno se pričalo, ali rijetko da je netko zapisao 
koju riječ, a još rjeđe da je to i sačuvano.

Pa i kad bi vidjeli da netko sjedi i piše, nekadašnje bi Bolmance to samo 
uzrujalo i rasrdilo (“Uj! Ak’ nemaš posla, uzmi mot’ku pa kopaj!”) i zato je sve 
ostajalo u izgovorenoj riječi. A riječi su se, zbog vremena (i nebrige), zaboravile, 
dok su knjige i fotografije uništene u ratovima i raseljavanjima.

Da se baš sve ne zaboravi, na kraju 20. i početku 21. vijeka, sakupljamo 
priče, fotografije, prelistavamo stare knjige i matice, zapisujemo starinske riječi 
i izraze. Prije desetak godina, gledajući kako se selo brzo iseljava i gasi, postalo 
je jasno da je krajnje vrijeme da se o našem Bolmanu nešto napiše i objavi.

Krećemo od prahistorije i historije, ne zadržavajući se na historiji šireg 
područja, već isključivo na događajima u samom selu. Arhiva Srpske pravoslavne 
crkvene opštine i parohije bolmanske (iako mala) značajan je izvor podataka 
o nekadašnjem Bolmanu. Pri tome je problem što su izvori o nekim temama 
(o Nijemcima iz Novog Bolmana, o Jevrejima i Romima) izuzetno skromni ili 
nedostupni pa te teme zahtijevaju mukotrpno i dugotrajno istraživanje. Stoga su 
dostupni izvori diktirali sadržaj ove knjige.

Vidoja Bijelić (rođen u Bolmanu 1941. godine), sigurno najbolji 
poznavatelj priča o Bolmanu i iz Bolmana, oživljava u njima neke već davno 
zaboravljene osobe te nas kroz trenutke iz njihovog života upoznaje s nekadašnjim 
Bolmanom. Dio priča o Bolmanu moja su sjećanja iz djetinjstva te ono što sam 
čuo od svoje májke (bake) Latinke – Late i njenog brata Jove Dorića, moje 
mame Anđelke i tetke Ljubice, zatim od Radovana Stojanovića i njegove žene 

[1] Andrić, Ivo, Znakovi pored puta, Sabrana dela Ive Andrića, knj. 14, Prosveta – Beograd, 
Mladost – Zagreb, Svjetlost – Sarajevo, Državna založba Slovenije – Ljubljana, Misla – Skoplje, 
1978, I. Nemiri od veka, str. 28.
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Ankice Stojanović te od Justine Novaković[2]. Moj prijatelj Željko Nedić za ovu 
je knjigu sakupljao nadimke i stare riječi. Pričajući o Bolmancima, pokušavamo 
ih opisati onakvima kakvi su stvarno bili, bez da im crtamo svetački oreol oko 
glava. Njihove osobine i navike, i uopšte njihov svijet, prikazujemo kroz priče, 
onako kako smo ih čuli.

Zahvaljujem se svima koji su na bilo koji način pomogli u ovom poslu, 
prije svega gore navedenim osobama te Crkvenoj opštini i parohiji bolmanskoj 
i protojereju Stevanu D. Kuveždaninu (Bolman, 1968), parohu bolmanskom. 
Profesoru dr. sc. Svetomiru Bojaninu (Bolman, 1932) iz Beograda zahvaljujem 
na priloženim člancima (objavljenim na str. 147, 480 i 558), a porodicama Bijelić, 
Bojanin, Cicak, Dobrokes, Dorić, Drača, Dulić, Everle, Horvat, Janković, 
Jerković, Lačanin, Marjanović, Marković, Miodragović, Novaković, 
Petrović, Popović, Prokić, Stojanović, Šalajić, Vilić i Vučić na ustupljenim 
fotografijama.

U knjizi nastojim sačuvati, što je moguće više, i stari baranjski govor iz 
Bolmana, ako ne potpuno, a ono bar u nekim riječima i izrazima. U tekstu se 
koristim nazivima Rac (Srbin), Šokac (Hrvat), Cigan (Rom) i Švabo (Nijemac), 
koji u Bolmanu nisu bili uvredljivi[3].

Svaki put kad usporedim onaj Bolman i ovaj sad, sjetim se onog: “Naše 
najlepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive”[4].

U Bolmanu, 26. oktobra 2011.

[2] Kazivači:  Kazivači: Latinka Nedić, rođena Dorić (Bolman, 1898-1974); Anđelka Nedić, r. Milaković 
(Borovo, 1936), u Bolmanu živi od 1957; Ljubica Kapetanović, r. Nedić (Bolman, 1922-2005); 
Jovo Dorić (Bolman, 1900-1977); Radovan Stojanović (Veliki Budmir, Mađarska, 1927), u 
Bolmanu živi od 1930; Ankica Stojanović, r. Bojanin (Bolman, 1930); Justina Novaković, r. 
Nedić (Bolman, 1937); Željko Nedić (Bolman, 1960).

[3] Bolmanci su sami sebe nazivali Racima, Šokcima, Ciganima, Švabama� Uvreda bi bila  Bolmanci su sami sebe nazivali Racima, Šokcima, Ciganima, Švabama� Uvreda bi bila 
npr. ako bi se umjesto Rac reklo Racina.

[4] Dragan Stojnić, stihovi iz pjesme La Boheme.
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IZ HISTORIJE SELA 
I CRKVENE OPŠTINE

Slika 1 – Hram svetih apostola Petra i Pavla (Bolman, 1941-43), prvobitni izgled prije rušenja 
1945. godine 
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I. PRAHISTORIJA
Bolman je seosko naselje smješteno u zapadnom dijelu baranjskog trokuta. 

Mjesto ima svoju ne samo historiju, već se može reći i prahistoriju.

Na području Bolmana ili okoline, prema podacima koje imamo, nalazi 
se nekoliko prahistorijskih lokaliteta[5]. Jedan od tih lokaliteta nalazi se istočno 
od Bolmanskog spomenika, na mjestu koje narod zove Vodice i gdje se 
nalazi pumpna stanica na Šećeranskom kanalu. Od stanice, koja je izgrađena 
na južnom dijelu prvog manjeg brežuljka, u smjeru istoka nadovezuju se još 
dva brežuljka. Sva tri brežuljka spuštaju se prema jugu. Površinski arheološki 
nalazi ukazuju na postojanje jednog većeg prahistorijskog naselja iz srednjeg 
brončanog doba.

Nakon provedenih istraživanja i ispitivanja, Rješenjem Uprave za zaštitu 
kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 14. V. 2008. 
godine, arheološki lokalitet Čikluk, koji se prostire na katastarskim česticama 
48-56 te katastarskoj čestici broj 1721 u Katastarskoj općini Bolman, utvrđuje se 
kao zaštićeni spomenik kulture koji je upisan u Registar nepokretnih spomenika 
kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Osijeku te ima 
svojstvo kulturnog dobra. U obrazloženju citiranog rješenja navodi se: “Oko 
1200 metara istočno od sjevernog ulaza u Bolman nalazi se crpna stanica na 
šećeranskom kanalu za Šećeranu u Branjinom Vrhu. Stanica je izgrađena na 
južnom dijelu prvog od tri manja brežuljka koji se nižu u smjeru istoka. Sva tri 
brežuljka se na svojoj sjevernoj strani blagom udolinom pružaju prema velikoj 
ravnici, a prema jugu se puno strmije spuštaju u kanal i potok Karanovačka[6] 
bara. Zemljište u nizini sa suprotne strane kanala zove se ‘Pijeskovi’. Sva tri 
brežuljka imaju izuzetno povoljan položaj za razvoj naselja u prapovijesti, jer se 
nalaze na rubu velike terase koja se na tom mjestu u nekoliko metara visinske 
razlike - stepenasto, postupno spušta od sjevera prema jugu do širokog priobalnog 
područja. Cijeli teren je pod oranicama na kojima se naišlo na brojne površinske 
ostatke prapovijesnog naselja, možda i nekropole. Ostaci kućnog lijepja[7] s 
otiscima šiblja ukazuju na nizove prapovijesnih kuća u kojima su bila ognjišta s 
debelim naslagama pepela. Primijećena je velika gustoća raznovrsnih ulomaka 
transdanubijske[8] inkrustirane keramike ukrašene raznim kombinacijama 

[5] Prema  Prema Minichreiter, Kornelija, “Arheološko blago Baranje”, Anali Zavoda za znanstveni 
rad u Osijeku, knjiga 5 (1987) 43-142, podaci o Bolmanu na str. 110 i 129.

[6] Na velikoj karti  Na velikoj karti Općina Beli Manastir : mjerilo 1 : 50 000, koju je izdala Uprava za 
katastar i geodetske poslove Općine Beli Manastir (bez naznake godine), za taj se vodotok 
upotrebljava ime Karaševa bara.

[7] Lijepje – smjesa od blata, pljeve i sl. kojom su se obljepljivale primitivne nastambe.
[8] Transdanubijski – prekodunavski (mađarski, austrijski, uopšte sjeverni).
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geometrijskih motiva ispunjenih bijelom inkrustacijom[9]. Keramika ima 
obilježja Szeksárd-Pécs grupe srednjeg brončanog doba. Elementi istovremenih 
naselja otkriveni su u Baranji na još nekoliko lokaliteta, primjerice u: Belom 
Manastiru, Lugu, Vardarcu, Kozarcu, koji se uklapaju u kompleks panonske 
inkrustirane keramike. Otkriće prapovijesnog naselja u Bolmanu upotpunjuje 
poznavanje topografske rasprostranjenosti naselja brončanog doba. Arheološki 
nalazi svojom brojnošću govore u prilog postojanju značajnog arheološkog 
potencijala tog nalazišta”[10].

U široj okolici Bolmana, kod ustave Bakanka[11], nađena je ostava iz 
kasnog brončanog doba. Na lokalitetu Kremenara nađena je kamena sjekira. 
Na mjestu zvanom Tabòrište[12] nađeni su ostaci drvenog čamca te brončana 
narukvica s urezanim ornamentima, što pripada kasnom brončanom dobu.

II. HISTORIJSKI PERIOD
Od nastanka naselja do kraja turske vladavine
Prvi poznati stanovnici područja kasnije prozvanog Baranja bili su Iliri, 

pleme Andizeti[13], koje potkraj prvog stoljeća prije nove ere pokoravaju Rimljani. 
Za vrijeme rimske vlasti Baranja pripada provinciji Panoniji i vremenom se 
potpuno latinizira. U četvrtom i petom vijeku nove ere rimsku vlast ruše Huni, 
Goti, Gepidi i Langobardi, a provinciju Panoniju naseljavaju Slaveni i Avari. 
Avari nestaju, a Slavene pokoravaju i asimiliraju Mađari.

Nije poznato kad je Bolman nastao te da li je postojao u rimsko vrijeme. 
Prvi put se pominje u 13. vijeku pod imenom Obulma ili Obolma[14]. Iz 
vatikanskih poreskih dokumenata vidi se da je u mjestu postojala katolička 
crkva sv. Marka. U 15. stoljeću mjesto je u vlasništvu Petra od Abolme i pominje 
se isto tako kao Abolma. U početku turske vladavine Baranjom, mjesto se 
pominje kao Apolna. Krešimir Međeral-Sučević u članku Usporedni pregled 

[9] Inkrustacija – ukrašavanje umetanjem.
[10] Rješenje Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Klasa: UP-I-612-

08-06/0102 od 14. svibnja 2008. godine. 
[11] Bakanka (ili Bakanga) nalazi se uz državnu cestu D517 (Beli Manastir – Valpovo) kod 

sjevernog dravskog nasipa (benta). Udaljena je oko 3 km sjeverno od Belišća i oko 4 km cestom 
od sela Novo Nevesinje. Od Bolmana je udaljena oko 9 km zračnom linijom prema zapadu.

[12] Tabòrište je naziv rudine u istočnom dijelu Katastarske općine Bolman, s desne strane 
puta Novi Bolman - Jagodnjak (vidjeti mapu Bolmana u prilogu knjige). Ime Tabòrište izgovara 
se s kratkouzlaznim naglaskom na drugom slogu, za razliku od opšte imenice táborište, koja se 
izgovara s dugouzlaznim naglaskom na prvom slogu.

[13] Sršan, Stjepan, Baranja, Matica hrvatska, Ogranak Osijek 1993.
[14] Brnjevarac - Braca, Radivoj, “Kroz baranjska naselja : Poprište velike bitke”, Belje, 14 

(1979) 7.
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hrvatskih i mađarskih baranjskih ojkonima[15] za Bolman (Bolmány) tvrdi: “Ime 
je njemačkog porijekla, od osobnog imena; usp. njem. Abelmann (�). Početno 
A- pogrešno je kasnije u mađarskom raščlanjeno kao određeni član pa je zato 
ispušteno. Hrvatski oblik imena iz mađarskoga.”

Nema, dakle, podataka kad je selo nastalo, čak ni o tome da li je postojalo 
prije invazije Mongola na Ugarsku. Moguće je da selo nije postojalo u nekim 
historijskim periodima, da se kasnije obnavljalo na starim temeljima ili u blizini 
njih. Neizvjesno je isto tako i kako je nastalo ime Bolman. Postoji mogućnost 
da je selo dobilo ime prema Petru od Abolme ili Apolne, ali vjerujemo da je isti 
Petar prozvan “od Abolme” prema imenu svog imanja, što znači da je ime sela, 
koje je bilo njegovo imanje, postojalo od ranije.

Podatke o imenima naselja u južnoj Baranji, uključujući i naselja Bolman, 
Novi Bolman i Majške Međe, te promjene tih imena od srednjeg vijeka do 20. 
stoljeća navodi András Pataky[16] u studiji objavljenoj 2009. godine u časopisu 
Hagyaték [Ostavština], koji izlazi u Belom Manastiru.

Za Bolman (Bolmány) Pataky navodi: “1332-1335. Abolman, Obalma, 
Abalnia, 1426. Abolma, 1554. Abolna falu[17], 1565. Abolma, 1591. Abolna 
falu, 1687. Aboma, 1696. Balmancz, 1713. Bolmand, 1715. Bolmand, 1786. 
Bolmány, 1896., 1906. Bolmány, 1924. Bolman”.

Prvo ime Novog Bolmana (Újbolmány), prema Patakyju, bilo je Új néw 
Bolmány 1884. godine, zatim 1909. godine Újbolmány, a 1924. godine dobija 
današnje ime Novi Bolman.

Za Majške Međe (Maiskamegye) isti autor navodi: “1389. Moys, 1454. 
Mayus, 1554-1582. Mays falu, 1565. Mays, 1687. Mayessa, 1713. Majs”. U 18. 
vijeku selo je nenastanjeno, a potom “1909. Maiskemegye, 1924. Maiske Mede 
– Maiske Megye”.

Nepoznato porijeklo imena naselja upravo ukazuje na moguću veliku 
starost samog sela te mogućnost da osnova imena potiče iz nekog jezika koji 
je bio vladajući u nekom ranijem historijskom razdoblju. Vjerujemo da naziv 
potiče upravo od neke slavenske riječi ili od riječi nekog drugog naroda koji se 
zatekao na području Baranje nakon propasti rimske vlasti.

[15] Međeral-Sučević, Krešimir, “Usporedni pregled hrvatskih i mađarskih baranjskih 
ojkonima”, Folia onomastica Croatica 15 (2006) 173-189.

[16] Pataky, András, “Baranya bévülről : 1. rész”, Hagyaték [Ostavština], Pélmonostor : 
Magyar Egyesületek Szüvetsége [Savez mađarskih udruga], III 6 (2009) 1-70. – poglavlje “Dél-
kelet Baranya meglévő és elpusztult településeiről” [Jugoistočna Baranja postojeća i napuštena 
naselja] (str. 34-51).

[17] Falu (mađ.) - selo.
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Turci dolaze u Baranju nakon Mohačke bitke 1525. godine i ostaju sve 
do 1687. godine. Oblik imena Bolman mjesto dobija tokom turske vladavine 
kad ga naseljavaju Srbi, a takav naziv zadržava i nakon oslobođenja Ugarske 
od Turaka 1687. godine, bar što se tiče lokalnog stanovništva, dok je zvanični 
mađarski naziv Bolmány.

Inače, ako riječ Bolman potražimo na nekom internetskom pretraživaču, 
vidjećemo da se uglavnom radi o prezimenu.

Promjena lokacije i povratak nakon Rakocijeve          
       bune (1703-1711)

Izvjesno je da postojeća lokacija Bolmana nije i njegova prva lokacija. 
Mikrotoponim Stari Bolman postoji u široj okolici Bolmana, blizu šume i 
rijeke Drave, i selo se nalazilo na toj lokaciji, vjerujemo, sve do dolaska Turaka. 
Nakon toga selo mijenja lokaciju, pomjera se više od kilometra sjeverozapadno, 
na mjesto gdje se danas nalazi.

Postoji mogućnost da pomjeranje naselja ima veze s nestankom sela 
Majš (Mais), koje je bilo smješteno na putu od Bolmana prema Petardi (danas 
Baranjsko Petrovo Selo) i nalazilo se negdje na današnjoj rudini[18] Kremenara, 
koja se još na starim topografskim mapama naziva i Selište. Pustara koja je 
osnovana nakon oslobođenja Baranje od Turaka nazvana je Majške Međe 
(Maiska Megue)[19], a jedna od rudina zapadno od Bolmana nekada se nazivala 
Zamais (čitaj Zamajš). Tursko uništavanje Baranje, kad je spaljena i opljačkana 
većina naselja, pa izvjesno i Bolman i Mais, koji su se nalazili na putu Osijek 
– Šikluš[20] (mađarski: Siklós), vjerovatno je razlog zbog čega je naselje 
premješteno. No, isto tako ne može se isključiti da je selo sa stare lokacije 
premješteno na novu zbog poplave ili epidemije neke zarazne bolesti.

Za vrijeme Rakocijeve (Rákóczi ili Rákóczy) bune stanovništvo Bolmana 
i Majša bježi, a nakon bune dio se stanovništva vraća u Bolman, dok se 
stanovništvo Majša nije vratilo, bar ne u Majš, te Majš definitivno nestaje.

Bolman je jedno od baranjskih mjesta koje je, pogotovo u prvim vijekovima 
svog postojanja, bilo potpuno okruženo šumama, barama i močvarama pa je 

[18] Rudina je lokacija u katastarskoj općini. Dijeli se na katastarske čestice, koje su osnovne 
katastarske prostorne jedinice. Svaka rudina ima svoje ime, a svakoj katastarskoj čestici 
dodijeljen je broj katastarske čestice, jedinstven u okviru jedne katastarske općine. Katastarske 
čestice mogu se pobliže opisati rudinom unutar katastarske općine, a mogu imati i neki poseban 
naziv. (Preglednik katastarskih podataka : Rječnik pojmova, http://www.katastar.hr/dgu/poj.
php?gr=1). 

[19] Katastarska mapa Bolmana iz 1884. godine, Državni arhiv u Osijeku.
[20] Šikluš je staro srpsko i hrvatsko ime mađarskog naselja Siklós. U savremenom srpskom 

i hrvatskom jeziku to ime glasi Šikloš prema mađarskom izgovoru i naglasku.
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bilo izloženo poplavama. Tada je bilo smješteno bliže Drave, a pomjeranjem na 
sjeverozapad činilo se da dolaze sigurnija vremena, bar kad su poplave u pitanju. 
Ipak, selo je i dalje ostalo okruženo močvarama i šumom.

Govoreći o staroj i novoj lokaciji sela, neizbježno se postavlja pitanje: zašto 
su se naši preci, odlazeći iz svog starog zavičaja, zaustavili baš ovdje? Izvjesno je 
da u okolici Bolmana nisu bili ni najbolja zemlja, ni najbolji pašnjaci, ni najbolji 
vinogradi, ni bilo što po čemu bi se taj prostor izdvajao. Blizina močvara i nizak 
teren čak su mu davali više karakter nezdravog kraja, nego primamljivog za 
naseljavanje. U kasnijim valovima naseljavanja razlog je vjerovatno bio u tome 
što je u selu već bilo Srba, a Drava i Slavonija nisu daleko.

Jezik i govor
Tko smo, to znamo, ali iz kojih su krajeva stigli naši preci, pitanje je na koje 

je teško naći pravi odgovor. Dolazeći iz svog starog kraja, donijeli su sa sobom 
svoju vjeru i svoj jezik. Upravo po jeziku možda možemo zaključiti odakle su 
došli, ako ne svi, ono bar većina stanovništva. “Baranjski Srbi su se doselili u te 
krajeva u 16, 17. i 18. stoljeću iz gornjeg Podrinja, Polimlja, Poneretavlja i od 
Pive i Tare, dakle iz krajeva, gdje se govorilo ijekavski s novijom akcentuacijom 
(područje istočnohercegovačkog dijalekta). Ti Srbi su kroz stoljeća živjeli dosta 
odvojeno od ostalih Srba u Bačkoj i Slavoniji, a nisu ni s baranjskim Hrvatima 
zbog druge vjere imali jačih veza, te su dobro sačuvali svoj starinski govor. Po 
svojim glavnim osobinama (akcenat, refleks jata) govor baranjskih Srba pripada 
istočnohercegovačkom dijalektu, ali u njemu ima i elemenata vojvođanskih 
dijalekata (čerez, na koli, idem kod Pere, kopa s motikom, fala, nuz, briniti se, 
njev itd.). Neke od tih elemenata su baranjski Srbi mogli primiti iz Bačke, dok 
se ostale jezične pojave nalaze i u govoru baranjskih Hrvata”[21].

Stari baranjski govor i u Bolmanu je dobrim dijelom zaboravljen, no još 
uvijek ima u govoru karakterističnih riječi po kojima će upućeni prepoznati da 
se radi o govoru Srba iz Baranje.

Опште прилике и живот села до краја 19. вијека
Oписујемо вријеме од половине 18. до краја 19. вијека. До владавине 

просвијећеног цара Јосипа Другог[22], правни положај кметова (или 
“јобађа” како су их називали) није био баш нарочито завидан. Довољно је 
да се зна да земљишна господа, свијетли и пресвијетли грофови и остали 

[21] Sekereš, Stjepan, “Govor baranjskih Srba”, Zbornik za filologiju i lingvistiku, III (1960) 
183. 

[22] Јосип Други (1741-1790), као најстарији син Марије Терезије (1717-1780) и 
Фрање I. Лотариншког (1708-1765) изабран је за римско-њемачког цара 1764, а крунисан 
након очеве смрти 1765. Као мајчин сувладар водио је војне, правосудне и вањске послове.
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племићи, нису плаћали порез и поред свог власништва над земљом, већ су 
порез плаћали искључиво кметови.

•	Кметство

Сам положај кметова овисио је и о томе да ли су били слободни у 
кретању или су били везани уз земљу. Становништво Болмана било је 
слободног кретања. За њихов однос према земљишној господи, споменутим 
пресвијетлим грофовима, била је важна прописана урбарска уредба, која 
је уређивала које све работе морају становници обављати за земљишну 
господу. Од работа највише је било подвоза за потребе властелинства, у 
којима би сељак својим колима и својом стоком превозио разну робу, али 
и обављао друге послове по потреби властелинског имања. Земљишна 
господа, у чију великодушност, наравно, не сумњамо, давала им је чак 
и могућност да за своје потребе могу бесплатно довести дрва из шуме, 
увијек у вријеме кад је у шуми највеће блато и кад се дрва готово и не 
могу извести. Касније је постојала могућност откупа од урбарске обавезе 
и сигурно је да су ту могућност користили богатији сељаци. Додатне 
обавезе становништво је имало према војсци, према посебном војном 
разрезу обавеза. Кад би испунили све своје обавезе према грофовима и 
осталима, могли су обрађивати и своју земљу. Поред тога имали су обавезу 
плаћања пореза и у суштини сносили су терет сталних ратова које је водила 
Монархија[23], поготово терет оних неуспјешних ратова.[24]

•	Општина

Болман је имао своју посебну општину, чији је задатак углавном био 
да контролише различите обавезе становништва и о да томе извјештава 
Жупанију[25]. Та је општина имала своју посебну имовину, а Црквена 
општина болманска у списима ту општину најчешће зове “село” или 
“општина”. Судећи према сачуваним подацима постојала је међусобна 
сарадња.

[23] Хабзбуршка Монархија назив је који се односи на подручја којима је владала 
аустријска грана династије Хабзбург (Habsburg), а потом, од 1745. до 1918, и насљедници 
из династије Хабзбург-Лотринген. Монархија се од 1804. до 1867. називала Аустријско 
Царство, а од 1867. до 1918. Аустро-Угарска. У претходним раздобљима није имала 
службеног заједничког назива, него је била ријеч о већем броју земаља које је уједињавала 
особа владара. Болман се налазио у угарском дијелу Монархије све до 1918. године, кад 
је припао Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (касније Краљевини Југославији).

[24] Сршан, Стјепан, Барања, Матица хрватска, Огранак, Осијек 1993; Kiss, Magdolna, 
Живот кметова на велепосједима у Барањи између Дунава и Драва од 1700. до 1848. 
године, у: Три стољећа Беља, стр. 195-211.

[25] Болман и болманска општина потпадале су под јурисдикцију Жупаније Барања 
(Барањске жупаније) са сједиштем у Печују.
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•	Укидање	кметства

Становници Болмана, као што рекосмо, нису били везани за земљу 
те у том смислу нису били у класичном кметском односу, али су морали 
плаћати порез и обављати све радове према урбарској уредби и према 
војним разрезима.

Крај 18. вијека ипак доноси нешто ново по питању кметства у тадаш- 
њој Европи. Док се племићи и остали повлаштени сталежи у Монархији 
боре да пониште и оно мало реформи које доноси просвијећени апсолутиста 
Јосип Други, у Француској револуцији њихове племените главе лете с 
гиљотина. Кметство је у Монархији укинуто тек 1848. године. Дотад је 
однос сељака са земљишним господаром зависио у знатној мјери од тога 
колико је брзо господар хтио из свог имања извући новац.

Уколико нису били задовољни, становници слободног кретања могли 
су отићи на друго имање. Миграцијā је било и у Болману, посебно крајем 18. 
вијека кад неке породице или изумиру или напуштају село, но не можемо 
тврдити да је до миграција долазило због незадовољства земљишним 
господарима.

•	Градња	кућа
Било како било, земљишни господари и обавезе према њима ни 

издалека нису биле све недаће. Тада се становало у кућама од набијене 
земље, тзв. набијачама, али и у кућама од, како се говорило, “пријесне и 
печене цигле”, већ према економским могућностима домаћина. За првобитне 
становнике, који су се у Болман доселили крајем 17. вијека, наводи се да су 
становали у “земуницама и колебама”. Судећи према материјалу којег је у 
околини било у изобиљу, куће су првобитно грађене од дрвета и плетеног 
прућа обложеног блатом, с кровом покривеним трском или шиндром. 
Касније се, осим кућа од набијане земље, граде и куће од пријесне, а они 
имућнији домаћини и од печене цигле.

Куће од набијане земље градили су најсиромашнији јер су такве куће 
могли градити и од земље с властитог посједа. Градило се на такав начин да 
се између оплате од дасака стављала земља, која се повезивала комадима 
дрвета, грањем и коријењем. Маса се полијевала водом и набијала дрвеним 
набијачима. Плафон се правио од дрвених ступчића обложених блатом 
(званих витле), а кров од трске. Прозори су се касније изрезивали тестером, 
а отвори за врата остављали су се приликом градње.

Они који су били имућнији правили су цигле од жуте земље и пљеве 
или ситно исјецкане сламе, знатно већих димензија него данашње цигле 
од тврдог материјала. Таквим циглама зидали су се зидови, који су се 
малтерисали смјесом земље и пљеве.
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Болманску цркву Болманци су ипак саградили искључиво од печене 
цигле још 1775. године.

•	Сточарство

Основно занимање становника Болмана увијек је била пољопривре- 
да, а Болманци су се посебно истицали у сточарству. Због величине атара 
могло се напасати доста стоке, која се напасала на његовом цијелом подручју, 
осим наравно кад би неке дијелове атара поплавила ријека Драва.

За напасање стоке плаћала се накнада земљишном господару, но 
према сачуваним подацима[26] знамо да се накнада плаћала и општини, која 
је тај приход понекад уступала цркви. Тако, на примјер, 1824. године у 
Рачуну болманске цркве види се да је на тај начин остварен приход, како се 
наводи „от обштества от траварине поклон на церкву,“ у висини од 100 
форинти. Није, заправо, јасно да ли су и болмански сточари плаћали накнаду 
за напасање стоке болманској општини, но сточари који су долазили из 
других села морали су тражити дозволу за напасање стоке у болманском 
атару и за то су плаћали накнаду општини. О томе имамо запис у Рачуну 
болманске цркве, гдје се наводи да је „милостиње чрез Свјетлиј Спахилук 
и Селскиј поглавара от странске марве на траварину или паки у Хатар 
пушчену“ остварено 50 форинти прихода 1832. године.

Потреба за сијеном тражила је да се косе све површине под травом 
па је зато и Црквена општина продавала траву на болманском гробљу[27]. А 
стока се продавала и куповала на вашарима у другим барањским мјестима, 
али и преко Драве у Славонији.

•	Гаковац
За развој сточарства у Болману нарочито је важна 1930. година, кад 

Болманци купују Гаковац[28]. Домаћини из Болмана, њих 192-оје, купују од 
Rudolfa grofa Normana Ehrenfeldskog[29] катастарске честице 1210, 1211, 
1214, 1215, 1220-1228, 1233-1238, 1240 и 1241 “са свим дрвећем које се на 
тим честицама налази”, укупно 295 катастарских јутара и 1375 квадратних 
хвати пашњака, а све на рудини Гаковац. Гроф им, од свог племићког добра 
Валпово, продаје земљиште које се, иако припада Катастарској опћини 
Нард, налази у Барањи близу Болмана.

[26] Видљиво из Протокола рачунов церкве Болманскије од 1807. до 1867. године, 
архива Црквене општине и парохије болманске.

[27] Према Протоколима рачунов Црква је 1838. године од продане траве на гробљу 
остварила приход од 6 форинти.

[28] Гаковац је рудина југозападно од Болмана. Иако се налази с барањске стране ријеке 
Драве, припада Катастарској опћини Нард.

[29] Rudolf Joseph von Norman-Ehrenfels, рођен 13. IX.1857. у Валпову, умро 22. V. 
1942.
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Уговор о купопродаји закључен је у Валпову, 1. маја 1930. године, а 
вриједност купљених некретнина била је 885.000,00 динара. У име капаре 
положено је 88.500,00 динара, а остатак је уговорен у четири једнака 
годишња оброка, почевши од 30. октобра 1930. године уз 6% камата. 
Сваки оброк износио је 199.125,00 динара плус 23.895,00 динара камате 
уз први оброк, 35.842,50 динара уз други оброк, 23.895,00 динара камата 
уз трећи оброк и 11.947,50 динара уз посљедњи оброк, који је уговорен 
за 30. октобар 1933. године. Уговором је течај динара фиксиран према 
вриједности швицарског франка на Загребачкој бурзи, који је тада вриједио 
10,96 динара. Уколико се вриједност швицарског франка промијени навише 
или наниже за више од 10 %, цијена ће се мијењати. Уговорено је исто тако 
и првенство купње других честица рудине Гаковац ако се буду продавале.

Да би се Болманци уписали као сувласници у грунтовницу, било 
је потребно да грунтовни упис одобри држава. Дозволом Министарства 
пољопривреде Краљевине Југославије од 20.09.1930. године, рјешењем 
број 52212, тадашњи министар пољопривреде дозволио је грунтовни упис 
некретнина уз наплату 10% приноса за колонизациони фонд тадашњег 
Министарства пољопривреде. Некретнине су уписане у земљишно-
књижни уложак број 303 у К.О. Нард, а сувласници, њих 192-оје, уписани 
су са сувласничким удјелима од 1/541, 2/541, 3/541, 4/541 и 5/541 до оних 
највећих удјела: Обрад Дмитрић и Станко Доброкес имали су удјел од 
6/541, Симо Анђелић, Никола Хорват и Милан Стојановић имали су 
удјел од 7/541, Мито Бошњак 9/541, Иван Јанут 11/541, Војин Јовановић 
24/541, а највећи удјел имала је удовица Јелисава Киш 32/541. Највише је 
било сувласничких удјела од 2/541.

Од наведеног земљишта формирана је сточарска (пашњачка) 
заједница. Скупштину заједнице чинили су сви сувласници. Скупштина 
се састајала једном годишње и бирала управни одбор, који је руководио 
заједницом. Право напасања стоке имали су чланови заједнице – 
сувласници, сукладно свом удјелу. Право напасања стоке могло се и узети 
у закуп од чланова који нису имали стоке или су је имали мање од броја 
стоке коју су могли напасати.

Пашњак је омогућавао јефтинији узгој стоке. Свиње су се стално 
држале на пашњаку, с тим да им се свакодневно носио кукуруз или друга 
храна, док су краве сваки дан тјеране на пашу. А да је прије Другог свјетског 
рата Болман био велики произвођач свиња потврђује изјава[30] тадашњег 
накупца Стевана Поповића, званог “Брк”[31], који је тврдио да се у току 
једне године у Болману могло откупити од 100 до 110 вагона[32] свиња, 
којима треба додати и оне које су сами Болманци клали за смок.

[30] Изјаву је послије Другог свјетског рата записао Радован Стојановић.
[31] Стеван Поповић (Болман, 1903-1976), у млађим годинама зван “Брк”, касније 

“Збрка” и “Дједа Збрка”. Прије Другог свјетског рата обрађивао земљу воловима и 
откупљивао стоку за једног велетрговца, а послије радио само као пољопривредник. 
У старијим годинама није имао коње па се специјализовао за прављење камара кад се 
возило жито.

[32] Вагон је стара јединица масе која износи 10 тона.
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Традиционално сточарство, које почива на узгоју стоке на пашњацима 
те “дорани” у селу у Болману полако нестаје након Другог свјетског рата, 
у првом реду због политике тадашњих власти, а затим и због промјена 
у начину привређивања. Прво се одмах након рата уводи земљишни 
максимум, одузима се земља и смањује земљишни посјед, а онда се 
постепено умањују и површине под пашњацима. Рјешењем од 30.12.1961. 
године (против кога, наравно, нема права жалбе), којег је донио Државни 
секретаријат за послове финанција Народне Републике Хрватске, Управа за 
земљишно-имовинске односе, под бројем 07-340/2-1961. PV/PM, пашњак 
Гаковац (грунтовни уложак 303 у К.О. Нард) проглашен је опћенародном 
имовином и одузет од сточара.

Тиме су се услови привређивања, што се сточарства тичу, знатно 
промијенили и за село знатно отежали. Тадашње власти за то није била 
брига. Чак су се и остали пашњаци, па и они крај самог села, предали на 
кориштење државним шумама, а да већина њих никад није пошумљена 
већ су их и даље Болманци користили као пашњаке.

Сточарска (пашњачка) заједница ни до данас није враћена њеним 
власницима и никоме не пада на памет да је врати. Законски прописи који 
регулирају право на поврат одузете имовине за вријеме југославенске 
комунистичке владавине сточарске, земљишне и сличне заједнице, иако 
су приватно власништво, у поступку поврата одузете имовине нису 
изједначили с осталом имовином (зградама, пољопривредним земљиштем 
итд.) и њихов поврат није могућ у управном поступку. Општина Јагодњак 
је 2003. године затражила поврат наведеног земљишта од Владе Републике 
Хрватске, но без успјеха.

•	Одјећа

Кад је ријеч о одјећи, становништво се држало свог традиционалног 
начина одијевања донесеног из старог краја. За израду одјеће били су 
им неопходни и занати који су се тиме бавили. Извјесно је да су стари 
турски занати, донесени из старог краја, постојали и дуго након досељења 
у нови завичај, неки од њих (ћурчија нпр.) задржали су се чак и до средине 
20. вијека. Ипак, занатлије најчешће нису били само занатлије, већ и 
пољопривредници.

•	Занати

Стари турски занати временом су се повлачили пред њемачкима па 
су се за неке радове углавном користили њемачки мајстори и занатлије 
(цимерман, шлосер, клонфер...), док су се традиционални стари занати 
углавном задржавали као споредно занимање уз пољопривреду. У 19. вијеку 
налазимо да се у документима уз поједине особе наводи занат као њихово 
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главно занимање. Углавном се радило о ковачима, кројачима и кожухарима. 
Као и у другим областима живота, оно традиционално временом је ипак 
уступало мјесто новим обичајима и навикама.

•	Здравствене	(не)прилике

Док је стање у неким областима било задовољавајуће или бар 
подношљиво, у другима никако није било добро. Као примјер доброга 
истичемо да су свештенство и Црквена општина успијевали отворити и 
одржавати школу и описмењавати народ још током 18. вијека, а као примјер 
лошега описаћемо тадашње здравствене (не)прилике.

Болманци су се како-тако сналазили у ондашњим економским 
односима, али су здравствени услови и навике били лоши, чак врло 
лоши. Колико је у томе удјела имало економско стање становништва и 
сиромаштво, а колико традиционални начин живота, лијечења и других 
навика, тешко је оцијенити. Углавном, здравствени услови у којима је тада 
живјело становништво Болмана (а и осталих мјеста у Барањи) били су врло 
лоши, посебно кад је ријеч о трудницама, порођају и новорођенчади те 
лијечењу дјеце од дјечјих и других болести. Уопште лијечење обољелих 
било је окренуто традиционалним народним начинима лијечења, у којима 
је смртност обољелих била изузетно висока.

Најбољи доказ за то су статистички подаци из протокола умрлих[33] 
Православне парохије болманске. Проматрамо вријеме од 1777. па до 
1800. године, кад је у болманској цркви крштено 997-еро дјеце, а у исто 
вријеме умрло 820 особа. Од наведених 820 умрлих особа, 454-еро је 
новорођенчади, док међу преосталима има дјеце, особа у омладинском 
узрасту, те младих жена и мушкараца. Ти подаци јасно показују да природни 
прираштај становништва у то вријеме једва може надокнадити број умрлих 
(а одсељене да и не помињемо) па број становника стагнира или постепено 
опада, бар када је ријеч о православном становништву Болмана. У вријеме 
изградње и освећења цркве становника је било око 1.000, године 1827. има 
их 862-оје, да би се 1842. године становништво свело на 787 душа.

•	Помор	новорођенчади

Велика смртност новорођенчади и дјеце свакако говори о укупно 
лошим животним условима. Уколико и прихватимо претпоставку да 
ни у другим мјестима у задњој четвртини 18. вијека широм Аустријске 
монархије и Угарске краљевине нису владали неки нарочити услови у том 
погледу, стоји свакако да је у мјестима удаљенијим од већих градова стање 

[33] Протокол умрлих (“протокол умирајушчих”), као и протоколи крштених и 
вјенчаних, воде се од 1777. године и дио су архиве Црквене општине и парохије болманске.
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било још горе. Подаци до којих смо дошли показују да је постотак умрле 
дјеце варирао. Тако, на примјер, 1785. године од 35-еро крштене дјеце 
умире чак тридесетједно, a године 1790. од 53-оје крштених умире 42-оје. 
У оним “сретнијим” годинама стање је нешто повољније, нпр. 1792. од 42-
оје крштених умире деветеро дјеце.

Захваљујући биљешкама свештеника, знамо и које су заразне болести 
харале у 19. вијеку. Налазимо да је најраширенија била, како су је тада 
називали, “сува болест”, а боловало се и од срдобоље, грознице, грлобоље, 
кашља, а дјеца од фраса. Здравствене прилике нешто се поправљају тек 
крајем 19. вијека.

•	Епидемије

На економски живот становника Болмана утјецале су поплаве, које 
су, извјесно, биле честе и које су уништавале усјеве и онемогућавале 
кориштење пашњака и шума. Међутим, епидемије заразних болести, уз већ 
изложену лошу здравствену културу и никакво лијечење, биле су права и 
највећа недаћа становништва. Није нам познато да ли су жупанијске власти 
знале за епидемије и како су поступале у таквим случајевима, но знамо да 
су током 19. вијека Болман похарале три велике епидемије колере.

Епидемије су се углавном јављале у касно прољеће, у мају или јуну, а 
престајале почетком јесени. Напомињемо да се датуми у овом тексту дају 
по старом (јулијанском) календару, онако како их налазимо у црквеним 
документима.

•	Колера	1836.
Прва и највећа епидемија која је погодила Болман у 19. вијеку је она 

из 1836. године. Почетак епидемије је крајем јуна, а болест јењава крајем 
августа. Прва жртва те епидемије била је из породице Чепинац, једне 
од већих и значајнијих у тадашњем Болману. Дана 26.јуна умире Теодор 
Чепинац. Према попису који слиједи видимо да је само из те породице 
умрло шест особа. Од колере умире и Савка, снаха тадашњег пароха 
Прокопија Станковића, те Милош Калајџић, син тадашњег учитеља 
Павла Калајџића. Епидемија свој врхунац достиже 18. августа кад умире 
десет особа и кад пароху Прокопију Станковићу у сахрани умрлих помажу 
свештеници из Бремена (Беременд у данашњој Мађарској), Шарока (у 
данашњој Мађарској), Бана (Поповац) и Моноштора (Бели Манастир). 
Према протоколу умрлих 1836. године у Болману је од колере умрло 67 
особа[34]:

[34] У црквеним протоколима нека су имена и презимена писана другачије него што се 
данас пишу (Баић, Груић, Страинић), а нека су писана час овако, час онако (Екатарина, 
Екатерина), чак и кад је ријеч о истим особама. Зато су та имена и презимена у овој књизи 
писана углавном онако како се данас пишу.
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1. Теодор Чепинац
2. Петар Савковић
3. Теодор Обрадовић
4. Василија Чепинац
5. Ана Коцкар
6. Милица Обрадовић
7. Ана Сечујац
8. Василије Грујић
9. Василија Иванчевић

10. мл(аденац) Новак
11. Агрипина Чепинац
12. мл. Петар Чепинац
13. Марта Грујић
14. Персида Чепинац
15. Ана Опанчар
16. Марија Грујић
17. мл. Исидор Вилић
18. Јованка Бојанин
19. Јевтимиј Бошњак
20. Јовка Дмитрић
21. Ана Грујић
22. Георгије Чепинац
23. мл. Марта Бојанин
24. Стојан Бошњак
25. Недељко Коцкар
26. Босиљка Дмитрић
27. Стојан Бошњак
28. Марко Јанковић
29. Петар Ђонлагић
30. Лутка Јанић
31. Ружица Радовановић
32. Марта Бојанин
33. Јелена Манојловић
34. мл. Јелена Јанић

35. Ева Обрадовић
36. Сара Вилић
37. Глишо Поповић
38. мл. Милош Калајџић
39. Eкатарина Васиљевић
40. Савка Станковић
41. Симеуна Купинић
42. Јока Купинић
43. Наста Новаковић
44. Никола Суботић
45. Јека Мишковић
46. Лука Јанковић
47. Eкатерина Колар
48. мл. Сава Јанић
49. мл. Милица Бошњак
50. мл. Сенија Бијелић
51. Eкатарина Бајић
52. Пелка Дмитрић
53. Марта Кожић
54. Јоаким Ђонлагић
55. Аница Суботић
56. Тода (презиме нечитко)
57. мл. Милица Стојковић
58. Петар Новаковић
59. Игњатија Опанчар
60. мл. Јелисавета Јанковић
61. Теодор Голубовић
62. Кузман Колар
63. Василија Купинић
64. мл. Станко Јанковић
65. Драгојло Грујић
66. Стефан Колар
67. Антоније Хорват

Према записима свештеника, колера престаје 30. августа. Под појмом 
“младенац” подразумијевало се дијете до 5-6 година старости.
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•	 Колера	1849.

Године 1849. Болман поново погађа епидемија колере, овога пута 
нешто раније него 1836, почетком јуна. Према запису, од болести прва 
оболијева Јованка Колар. Болест опет узима замах за вријеме љетних 
врућина, стишава се почетком јесени и опет почиње од старијих особа. За 
епидемију из 1849. године, осим списка умрлих, имамо и податке о њиховој 
старости.

1. Јованка Колар, 50 г(одина)
2. мл(аденац) Дамјанка Васиљевић, 3 г.
3. Илија Васиљевић, 35 г.
4. мл. Милош Бијелић, 4 г.
5. Василија Пашић, 12 г.
6. мл. Милица Кувежданин, 1 г.
7. Иконија Наранчић, 30 г.
8. Василија Пашић, 45 г.
9. мл. Андрија Кувежданин, 3 г.

10. Софија Бојанин, 26 г.
11. мл. Томанија Колар, 3 г.
12. мл. Милица Јанковић, 3 г.
13. Григориј Бајић, 46 г.
14. Софија Бајић, 8 г.
15. мл. Јован Коцкар, 4 г.
16. Сенија Коцкар, 57 г.

Slika 2 – Katolička crkva i Bogdin bircuz (Bolman, 1941-43) 
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17. мл. Персида Бошњак, 1 г.
18. Михаил Страјнић, 56 г.
19. мл. Димитрије Јанић, 3 г.
20. мл. Димитрије Вељковић, 3 г.
21. Василија Вељковић, 40 г.
22. мл. Марија Опанчар, 6 г.
23. мл. Цвијета Петровић, 1,5 г.
24. Савица Бошњак, 22 г.
25. мл. Љуба Страјнић, 1,5 г.
26. мл. Јелисавета Васиљевић, 5 г.
27. мл. Љуба Васиљевић, 4 г.
28. Марија Коцкар, 7 г.
29. мл. Дионисије Бијелић, 6 г.
30. Живана Бијелић, 51 г.
31. Роман Бојанин, 9 г.
32. Петар Бијелић, 53 г.
33. Љубица Бојанин, 38 г.
34. мл. Јулијана Бојанин, 2 мј(есеца)
Задњи запис о тој колери налазимо 16. августа. Из горњег пописа 

видимо да од колере углавном оболијевају и умиру дјеца и млађе особе. 
Овај пут, међутим, болест није потпуно нестала. Током наредних 
година налазимо још неколико жртава колере, углавном међу ромским 
становништвом Болмана.

•	 Колера	1873.

До поновног значајнијег ширења болести долази 1873. године. Као 
и у ранијим случајевима, и овог пута болест почиње средином године, 26. 
јула, а завршава 30. августа.

Прва жртва колере овог пута је седмогодишња дјевојчица из једне од 
породица Бојанин.

1. Јелисавета Бојанин, 7 г.
2. Евтимиј Бојанин, 4 г.
3. Лазар Бојанин, 24 г.
4. Јелисавета Бојанин, 33 г.
5. Јелена Бијелић, 61 г.
6. Стефан Бојанин, 10 г.
7. Гаврил Избрадић, 17 г.
8. Теодора Мишљеновић (удана Бојанин), 30 г.
9. Марија Дорић, 15 г.
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10. Ружа Бојанин, 8 г.
11. Милица Јанковић, 32 г.
12. Стефан Манојловић, 4 г.
13. Стефан Бијелић, 18 г.
14. Љуба Бајић, 37 г.
15. Бранко Манојловић, 7 г.
16. Евтимиј Будимић (нема податка о старости)
17. Василиј Сечујац, 26 г.
18. Јелена Турски, 48 г.
19. Јелисавета Газдић, 14. г.
20. Ана Манојловић, 12 г.
21. Персида Бијелић, 22 г.
22. Георгиј Ђурђевић, 8 г.
23. Јелисавета Јанић, 20 г.
24. Јован Ђурђевић, 38 г.
25. Милица Кувежданин, 5 г.
26. Сара Јанић, 7 г.
27. Лазар Кувежданин, 21 г.
28. Јелена Иванчевић, 24 г.  

У вријеме епидемије колере није увијек поштован устаљени обичај 
да се умрле особе сахрањују други дан након смрти, већ је већина умрлих 
сахрањена исти дан. По презименима жртава видимо да је епидемија 
захватила одређене куће у истом дијелу села. Заражена кућа, од које се 
болест шири, трпи највеће жртве и то углавном међу дјецом и млађим 
члановима. Епидемија из 1873. године највише је жртава однијела из 
породице Бојанин, једне од најстаријих и најзначајнијих у Болману.

•	 Закључак

Горњи подаци више нас подсјећају на средњи, него на 19. вијек. Као 
да су у питању домороци из неке далеке и заостале земље, а не поданици 
Аустријске царевине и Угарске краљевине. Некадашњи становници 
Болмана сигурно нису размишљали на овај начин. Свакодневни живот имао 
је своја правила и није било превише времена за туговање. Преживјели 
увијек иду даље.

Хроничар, у овом случају свештеник, пером и мастилом биљежи 
имена и презимена умрлих и друге податке о њима. Село, међутим, прича 
своје приче, које се преносе с кољена на кољено, сваки пут са све више 
наднаравног и фантастичног. Из тих прича, на примјер, дознајемо зашто 
колера није захватила овај сокак, а захватила је онај други и сл.
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Но, након свих недаћа, долазила су ипак и боља времена. Средином 
19. вијека, 1848. године, укида се кметство у Аустријској царевини, што 
доводи до промјена у начину живота села. Те исте године неки Болманци 
(судећи по подацима из протоколā) служе у регименти Јосипа Јелачића 
(1801-1859). У Аустријској царевини долази до промјена и криза, посебно 
при прелазу с феудалног на капиталистички начин производње, а поготово 
на селу и у пољопривреди.

Вјерујемо да би прича о било ком другом барањском селу била слична 
овој болманској причи.

Градња болманског Храма[35]

Жеља да се умјесто старе цркве, која је у рушевном стању, сазида 
нова црква од тврдог материјала навела је вјернике из Болмана да марта 
1774. године затраже од Барањске жупаније дозволу за подизање цркве.

У облигацији, коју су 12. октобра 
1775. године потписали свештеници Лазар 
Поповић и Димитрије Вуковић, тадашњи 
селски кнез Игњатије Газдић, затим Илија 
Јанковић, Јован Радовановић, Теодор 
Ђорђевић, Остоја Вељковић, Стефан 
Танцовић, Стојан Поправац и Стефан 
Радовановић, наводи се да постоји новац 
за градњу цркве. Сама Црквена општина 
осигурала је 1.500 флорина (форинти) [36], 
Михаил Јанковић из Мохача послије своје 
смрти тестаментом је оставио 400 флорина, 
Петар Захаровић из Шиклуша дао је 11, 
а парох Димитрије Мађар из Боје[37] 6 

флорина. Уз то по селу је скупљено 60 свиња, које су ухрањене кукурузом 
с црквеноопштинске земље. Кад су свиње продане, остварен је приход од 
240 флорина, тако да је укупно скупљено 2.157 флорина.

[35] Према: Гавриловић, Славко – Јакшић, Иван, Грађа о православним црквама 
Карловачке митрополије XVIII века, стр. 161-164.

[36] Форинт (форинта) – крупан сребрни новац, назван према златнику који се од 13. 
вијека ковао у Фиренци са стилизованим љиљаном на аверсу (отуда назив фиорино). Од 
друге половине 16. вијека у Њемачкој се ковао гулден; за такав се новац у Аустрији и 
Угарској почео користити назив флорен (флорин). Сребрни флорин (тежина 12,346 грама; 
финоћа 900/1000) био је у Аустрији и Угарској новчана јединица (1858-92); дијелио се 
на 100 крајцара. У Мађарској је након Другог свјетског рата новчана јединица пенг(а) 
замијењена форинтом (=100 филира).

[37] Вјероватно је ријеч о мјесту Маџарбоја (Magyarbóly), које се данас налази у 
мађарском дијелу Барање.

Slika	3	–	Nacrt Hrama sv. Petra i 
Pavla u Bolmanu
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Поред новца, људи из села су се обавезали да ће купити печену 
циглу за градњу Храма. Дародаваца је поново било и изван Болмана: 
Ђука[38] из Ирига са 100 комада цигле, Петар Васић из Шиклуша са 100, 
Танацко Бадоч из Шиклуша с 1.000, затим домаћи дародавци: Илија 
Јанковић чак с 11.000 цигли, Јован Радовановић са 7.000 комада, а онда 
и остали с 2.000 до 300 цигли: Игњатије Газдић, Саво Јаковалац, Тодор 
Ђорђевић, Петар Бачванин, Ђурађ Дорић, Гаврило Поповић, Станивук 
Радишић, Пано Габошац, Јован Колар, Јован Јанић, Михаило Грујић, 
Стефан Коцкар, Саво Суботић, Арсеније Јанић, Арсеније Чепинац, 
Стојан Шимић, Милош Бијелић, Никола Опанчар, Никола Обрадовић, 
Михаило Бошњак, Ристо Радојчић, Саво Аћимовић, Тодор Бертић, Саво 
Коцкар, Ђурађ Драгушић и Живан Хорват. Укупно је скупљено 43.500 
комада цигле.

Угарско намјесничко вијеће те цар Јосип Други и Марија Терезија 
осудили су поступак Барањске жупаније која је прије издавања царске 
дозволе толерисала грађење српске цркве, умјесто да је то спријечила.

Грађење Храма почиње још 1774. године. Кров је подигнут наредне 
године, црква покривена шиндром, а под поплочан циглом. Висина Храма 
била је 8,5 клофтери[39] (хвати). Велико црквено звоно било је тешко 350 
фунта[40], средње 225, а мало 84 фунта.

Храм врховних апостола Петра и Павла у Болману осветио је 20. 
августа (по старом календару) 1777. године, на дан светог пророка Самуила, 
епископ будимски Софроније Кириловић (који је на челу Будимске 
епархије био од 1774. до 1781. године). Храм је у више наврата поправљан 
и уређиван, почевши од торња и крова па до унутрашњости. Парохијски 
дом је купљен 1839. године за 900 флорина.

Храм светих апостола Петра и Павла у Болману подигнут је за 
вријеме једног апсолутизма, оног “просвијећеног” цара Јосипа Другог, а 
након рушења у Другом свјетском рату, из рушевина је подигнут за вријеме 
другог апсолутизма, оног Јосипа Броза Тита (1892-1980, владао од 1945. 
до смрти), што довољно говори о вјери и труду како свештеникā, тако и 
народа, који је увијек даривао своју цркву.

[38] У извору је наведено само име.
[39] Клафтар, клафтер (њем. Klafter) – јединица за дужину, површину и правилно 

наслагана дрва; хват; њемачки дијалектални облик клофтер није забиљежен у српско-
хрватским рјечницима, али је у Рјечнику хрватскога или српскога језика (ЈАЗУ) забиљежен 
облик клофтор. Према књизи Барања 1785. године Стјепана Сршана (стр. 9) клафтер је 
износио 1,9 метара.

[40] Фунта – стара мјерна јединица за масу, која је у разним временима и разним 
подручјима имала различиту вриједност (у Аустро-Угарској по једним изворима 500 
грама, а по другима 560 грама).
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Ново темпло[41]

У Храм светих апостола Петра и Павла у Болману ново темпло 
(иконостас) поставио је године 1797. пилтор[42] (дрворезбар, дуборезац) из 
Пакраца, чије име није забиљежено, и то умјесто “старог темпла” из кога 
је узета једино икона св. Николе.

У то вријеме, већ тридесет година, још од времена зидања и 
освећења Храма, болмански свештеник био је Лазар Поповић. Село или 
обштество[43] тада је представљао Стеван Бијелић, болмански кнез у 
посљедњој деценији 18. и првој деценији 19. вијека. Црква и “обштество” 
имали су свако своје финансије, али је сигурно да су дјеловали усклађено 
те да је обштество помагало цркви, која се, осим о Храму, у то вријеме 
бринула и за школу и гробље.

Имена свештеника прије Лазара Поповића нису нам позната, 
а вјерујемо да сâм Лазар Поповић припада свештеничкој породици 
Поповић[44], иако постоје и друге могућности јер је то презиме често и 
можда је он родом и из Болмана. Лазар Поповић је у Болману био свештеник 
близу 40 година и уз њега се до посљедње деценије 18. вијека помињу чак 
три свештеника с именом Димитрије (Вуковић, Јовановић, Дрнић), који су 
само неко вријеме провели у Болману.

Након уређења Храма изнутра и постављања новог крова, почиње 
се с израдом новог темпла. Израда траје неколико година, а први писмени 

[41] Темпло (од латинског templum) - иконостас у православној цркви.
[42] “У XVIII i XIX веку у прекосавским областима, у Аустрији, они су били ређе 

образоресци, дуборесци или иконоресци. Најчешћи термин био је билдхауер, пилтор, а све 
од немачке речи Bildhauer, која једноставно и једино значи вајар, скулптор. (�) у домаћој 
пракси, нарочито код историчара уметности, они нису вајари него дрворезбари. (�) У 
језичкој, пословној и уметничкој пракси код Срба у XVIII i XIX веку највише прихваћена 
била је изворна немачка реч билдхауер, или, србизирано, упрошћено пилтор�” – 
Јовановић, Миодраг, “Вајари Јанићи из Арада”, Темишварски зборник, 3 (2002), стр. 89-
94.

[43] Общество – друштво (црквенословенски); овдје се мисли на сеоску општину.
[44] У то вријеме у Барањи је било неколико свештеника с презименом Поповић: у Бану 

(данас Поповцу) – Глигорије Поповић, у Херцегсуљошу одн. Суљошу (данас Кнежевим 
Виноградима) – Адам Поповић, у Качволи (данас Јагодњаку) – Теодор Поповић и у 
Вилању (данас Villány у Мађарској) – Андрија Поповић. Извор: Три стољећа Беља, страна 
315, Приказ православних црквених опћина на Бељском и Дарђанском властелинству 
(1785).
Да ти свештеници припадају истој породици може се само претпостављати. Обично су 
свештеници из Јагодњака били кршетени кумови онима из Болмана и обратно. Кад нису, 
а исто се презивају, вјерујемо да се ради о породици, али у ширем смислу (стричеви итд.). 
Тада су, наиме, свештеници служили у епархији из које су потицали, а постојала је и 
традиција да иста породице с кољена на кољено даје свештенике, све док има мушких 
потомака.
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спомен (“идосмо у Пакрац пилтору”) потјече из 1794. године. Није познато 
колико је коштала израда темпла, али је јасно да се радило о великом 
износу те да је исплата, као и израда, трајала годинама. Повремено се 
одлазило у Пакрац “за темло” те је забиљежено да је Стојан Чепинац 
ишао у Пакрац 1797. године, а исте године темпло је превезено из Пакраца 
са седам кола и свака кола су добила по форинту “на пут трошка”. Ново 
темпло поставио је пилтор из Пакраца негдје у љето те 1797. године и том 
му је приликом исплаћена сума од 250 форинти, чиме дуг према пилтору 
није био у потпуности подмирен. Дуг је подмирен тек 1799. године када је 
пилтору исплаћено посљедњих 100 форинти. Приликом постављања новог 
темпла, шарке и ексери купљени су у Шиклушу, што је коштало 5 форинти.

•	Моловање

Живописци, чија имена такођер нису позната, моловали су (сликали) 
темпло 1799. године, а погођени су почетком исте године и том приликом 
исплаћена им је капара од 200 форинти. Убрзо након погађања купљено 
је платно па су молери (сликари) почели с радом. “Дадосмо молером 
други крат 200 форинти”, биљежи свештеник. Молерима–живописцима 
исплаћене су још 174 форинте. Живописање темпла коштало је негдје око 
900 форинти и завршено је те 1799. године. Колика је вриједност исплаћеног 
новца, видимо по забиљеженим трошковима у то вријеме: аков[45] вина 
кошта 2 форинте, пар гусака 0,55 форинти, ован 2 форинте, сто килограма 
жита 1,5 форинти, а да би се зарадила форинта, требало је ићи четири–пет 
дана у надницу.

Кад су завршили посао, моле-
рима су поклоњене мараме. Јасно 
је да моловање није урадио један 
мајстор[46], већ да су била најмање 
двојица те да су радови завршени до 
јесени 1799. године. На тај је начин 
Храм добио “темпло пилторским 
искуством издјељато от дервета, 
живописцем моловано и позлатито 
с потребними икони украшено”. 
Осим престоних икона, иконостас је 
имао 48 икона у четири реда, по 12 
икона апостола, празника, пророка и 
страданија.

[45] Аков – мјера за текућину (56,589 литара).
[46] Доказ да је било више мајстора налазимо у запису у помоћној књизи гдје пише: 

“молерима дадосмо мараме”. За већ споменути израз “молером” такођер претпостављамо 
представља множину. Осим тога тешко да би једна особа тако брзо могла завршити више 
од педесет икона колико их је имао иконостас (48 плус престоне иконе).

Slika	4	– Templo u Hramu – stari ikonostas 
(Bolman, 1942)
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Добра организација и рад Црквене општине, али и приврженост 
вјерних у Болману, видљиви су не само по изради новог темпла, већ и по 
низу других послова који су обављени у исто вријеме, од којих је највећи 
посао био зидање порте[47] око цркве 1797. године. Вјерни Болмана на 
крају 18. вијека, иако оптерећени урбарском уредбом, разним невољама и 
сиромаштвом, остављају потомцима Храм светих апостола Петра и Павла 
као спомен своје вјере и слоге, док старог свештеника Лазара Поповића  
насљеђује Стефан Поповић.

•	Икона	св.	Николе

О иконостасу који је постављен тих година, а уништен у Другом 
свјетском рату за вријеме Болманске битке[48], свједочи, уз записе и 
успомене, још само пар старих фотографија[49] снимљених у 20. вијеку. 
Једна ствар ипак није јасна те и данас немамо објашњење за њу. Икона св. 
Николе, која је узета из старог иконостаса, приликом постaвљања новог 
стављена је уз сјеверни зид Храма, на мјесто гдје стоји икона светаца 
којима је храм посвећен. Та икона св. Николе била је по димензијама нешто 
мања од осталих престоних икона и ње су се најстарији Болманци дуго 
сјећали[50]. Сама икона светаца заштитника Храма била је на јужном зиду 
Храма, изнад појаца за јужном пијевницом. Њен је горњи дио био у висини 
иконе св. Јована Крститеља. На двије сачуване слике иконостаса назире се 
икона св. Николе на лијевој страни, а на једној и икона која стоји на јужном 
зиду Храма.

По свему судећи, икона св. Николе била је на истом мјесту и у старом 
иконостасу, који се првобитно налазио у тек подигнутој цркви те који 
је био у цркви до постављања новог, крајем 18. вијека. Та икона очито 
је била посебно важна кад је једина сачувана од раније и постављена у 
новоизрађени иконостас.

Остаје загонетка зашто је тако поступљено те зашто је икона св. 
Николе постављена на мјесто заштитникā Храма светих апостолā Петра 
и Павла. Једна од могућности је да се радило о некој посебној икони, 

[47] Ријеч порта, поред осталог, означава црквено двориште, тј. простор између цркве и 
ограде која је окружује. У Болману та ријеч означава не само зидану ограду око цркве, него 
и друге зидане ограде, које се обично налазе између авлије (дворишта) и сокака (улице).

[48] Дана 20. марта 1945. године граната испаљена из каћуше погодила је црквени 
торањ, који је пао на кров и запалио цијелу цркву (види поглавље Болманска битка).

[49] Није познато тко је снимио те фотографије. Претпостављамо нетко из породице 
Јанковић – Бански, а снимљене су вјероватно 1942-43. године јер свештеник не изгледа 
као Милорад Михајлов. 

[50] По ријечима Јована Вилића (рођеног 1976), његова баба-тета (сестра његове бабе 
Јелице) Цветинка Петловац (1923-2009) сјећала се те иконе.
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можда донесеној из “старог завичаја” или посебној на неки други начин. 
Постоји исто тако могућност да се ради о неком старом завјету даном св. 
Николи, а пошто је у близини већ постојала црква св. Николе (у Качволи, тј. 
Јагодњаку), тај светац није узет и за заштитника цркве у Болману. Можда 
је првобитна црква од плетера била посвећена св. Николи, а можда су 
Болман и Качвола прво припадали истој парохији. Могуће је исто тако да 
се у вријеме градње Храма није строго примјењивало правило да се икона 
заштитника обавезно мора поставити на мјесто уз сјеверни зид цркве. По 
мишљењу Петра Матића, професора из Дарде, то правило некад се није 
примјењивало у случају кад су се у горњем дијелу иконостаса, изнад 
престоних икона, већ налазиле иконе свеца заштитника. Тако се, умјесто 
иконе светаца заштитника, уз сјеверни зид болманског Храма могла наћи 
икона светог Николе.

Било како било, у болманском Храму, на почасном мјесту стајала је 
икона светитеља који је старе Болманце, као путнике и невољне, штитио 
док су ишли за својом звијездом у “бескрајном, плавом кругу”[51]. 

Свештеници у Болману
Свештеници који су службовали у Болману, једном кад би дошли на 

службу, остајали су заувијек у Болману, бар је тако било у прва два вијека 
постојања Болманске парохије. Живјели су са својим вјернима, дијелили су 
с њима и добро и зло те су на крају сахрањивани на оном истом гробљу гдје 
су испраћали своје вјерне на “вјечни пут”.

•	Лазар	Поповић (? – умро у Болману између 1804. и 1807; службовао 
у Болману од 1768. до смрти)

Лазар Поповић први је болмански свештеник чије нам је име 
познато. На служби у Болману био је од 1768. године. Сигурно је да он није 
био први свештеник у Болману и да је прије њега било још свештеника, но 
њихова имена не знамо. Уз Лазара Поповића, у првим годинама од увођења 
матицā, помињу се и три Димитрија: Вуковић, Јовановић и Дрнић[52]. 
Није потпуно јасно каква је била њихова улога, но уз њихова имена редовито 
се биљежи “парох болмански”. Они, међутим, не остају у Болману, а о 
њима знамо веома мало. Забиљежено је, на примјер, 1786. године да се 
Кузман Стојковић из “вароши Михолца” жени кћерком јереја Димитрија 
Дрнића. Исти Димитрије је 1780. године кум на вјенчању Јеврема Лалића 
и Василке, кћери Алексе Рибановића из Бремена.

[51] “Бескрајни плави круг. У њему звезда” наслов је првог и последњег поглавља 
Сеоба Милоша Црњанског и лајтмотив тог романа.

[52] Презиме нечитко, могуће да се презивао и Јернић, негдје се помиње и као Серавић 
или Жеравић.
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Лазар Поповић свакако је један од најзначајнијих свештеника који 
су службовали у Болману. На служби је био од 1768. године и за вријеме 
његовог службовања подигнут је, умјесто старог, нови Храм светих апостола 
Петра и Павла, уређена је унутрашњост Храма, у Пакрацу је наручено ново 
темпло, живописане су иконе те подигнута порта око Храма. 

Од 1777. године Лазар Поповић почиње водити матице вјенчаних, 
крштених и умрлих[53].

Жена му се звала Живана, синови Стефан и Цвијан, кћерка Ружица. 
Стефан је прво био капелан, а потом и парох болмански. Кћи Ружица 1797. 
године удаје се за Исака Јанетовића из Вемена[54]. Кума јој је Катарина, 
кћи јереја Андреја из Виљана[55], а стари сват јереј Теодор Поповић из 
Качволе. О сину Цвијану немамо никаквих података па вјерујемо да није 
остао у Болману.

[53] Протоколе умрлих (“протокол умирајушчих”), као и протоколе крштених и 
вјенчаних, Црква – нарочито у новије вријеме - уобичајено назива матицама (умрлих, 
крштених, вјенчаних). У шематизмима се користе оба назива.

[54] Véménd (Вемен) – село у мађарском дијелу Барање, сјеверно од Мохача и 
сјевероисточно од Печуја.

[55] Villány (Виљан) – градић у мађарском дијелу Барање, југозападно од Мохача и 
југоисточно од Печуја.

Slika 5 – Rukopis Lazara Popovića u maticama umrlih 1795. godine
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Лазар Поповић је можда родом из Болмана, но податак да је био 
кум на вјенчању Матеја Штучића, који је из мјеста Мајш[56] дошао у 
Болман, указује на могућност да је можда поријеклом из Мајша. Поред 
тога што одржава кумство с породицом Штучић, Лазар Поповић има још 
једно кумство, с породицом Теодора и Стојана Бијелића, које наставља 
одржавати и његов син Стефан. Вјерујемо да с Теодором Поповићем, 
свештеником из Качволе, ипак није у родбинским односима јер је исти 
Теодор кум на крштењу Лазаревог сина Цвијана, рођеног 1777. године. 
Међу православним Србима, наиме, кум у правилу није у родбинским 
односима с онима које крсти или вјенчава.

Лазарева супруга Живана умире 1803. године, а сахрањује ју јереј 
Христофор Михаиловић из Бремена. Није позната година смрти самог 
Лазара Поповића, но он умире између 1804. и 1807. године. Сахрањен је у 
порти Храма светих апостола Петра и Павла у Болману. Вјерујемо да је то 
урађено због заслуга које је имао за село и Храм.

•	Стефан	Поповић (Болман, ? – Болман, 29. II. 1820; службовао у 
Болману од 1803. до 1820)

Стефан Поповић помиње се као “парох болмански” још за живота 
Лазара Поповића. Био је кум на вјенчању Симеона Штучића и 
Eкатерине[57] Обрадове 1801. године у Болману. Као јереј у Болману 
Стефан се први пут помиње 1791. године и то као “капелан болманскиј”. 
Као његова супруга још 1791. године помиње се Симеуна, но касније му 
се као супруга наводи Ана. Кћи Персида рађа му се 1798. године, а кум 
јој је јереј Теодор Поповић из Качволе, но исте године и умире. Кћи Јула 
рођена је 1801. године, а кум јој је јереј Јаков Поповић из Качволе. Осим 
Персиде и Јуле, Стефан је има сина Луку, који умире 1805. године, те кћер 
Наталију. Кћи Јула удала се 1821. године за Васу Јовановића из Сомбора, 
а није познато што је било с кћери Наталијом.

[56] Majs – село у мађарском дијелу Барање, југозападно од Мохача и западно од Удвара. 
Не треба га бркати с истоименим селом које се налазило западно од данашњег Болмана и 
које је нестало у Ракоцијевој буни (1703-1711).

[57] To име свештеници некад пишу као ЕкатАрина, а некад као ЕкатЕрина. Mатице 
су писане црквенославенским језиком па вјерујемо да се име. писано с почетним “е”, 
изговарало с “је”. Занимљиво је да се то име код болманских Срба губи негдје крајем 19. 
вијека, а остаје једино код Цигана, али у облику Екатерина. 

Slika	6	–	Potpis Stefana Popovića u maticama umrlih 1818. godine
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Посљедњу сахрану Стефан Поповић је обавио 9. фебруара 1820. 
године. Отада је болестан те умире 29, а сахрањен је 30. марта исте 
године. О личности Стефана Поповића и угледу који је имао свједочи и 
број свештеника који су га сахранили. Уз протопрезвитера (проту) Саву 
Косића, на сахрани су били и Стојан Јаковалац из Бремена, Васо 
Поповић из Шиклуша, Јаков Поповић из Качволе, Давид Марјановић 
из Мајша, Евтимије Гојковић из Моноштора, Прокопије Станковић, 
администратор болмански, и Михаил Ћосић, капелан из Бана.

•	Прокопије	 Станковић (? – Болман, 17. XI. 1860; службовао у 
Болману од 1820-1860)

Стефана Поповића 1820. године насљеђује Прокопије Станковић. 
Не можемо са сигурношћу тврдити одакле је поријеклом. Претпостављамо 
да је из Шиклуша. Зна се да је имао брата Аркадија, који је такођер био 
свештеник.

Супруга му је Јелена – Јела, а имао је неколико синова, од којих ни 
један није рођен у Болману: Радивој, Милош, Миливој, Велимир, Урош. 
Уз синове помињу се и двије кћери: Марта и Татиана[58].

Служба у Болману за Прокопија не почиње добро. Већ 1822. године 
умире му супруга Јела, коју сахрањују Јаков Поповић из Качволе и Стојан 
Јаковалац из Бремена. Наредне, 1823. године умире му и мали син Велимир. 
Године 1831. умире му син Радивој, а 1834. године и син Урош.

С Прокопијем у Болману 
живи и породица његовог 
сина Милоша. Син Милош 
Станковић жени се 31. јануара 
1835. године Јелисаветом – 
Савком, кћерком Теодора 

Хорвата из Болмана. Вјенчава их свештеник Аврам Миловановић из 
Качволе, а кум је из породице Теодоровић из Шиклуша. Исте 1835. године 
умире Савкин отац Теодор Хорват. Сахрањују га чак три свештеника, из 
Болмана, Качволе и Шиклуша. Идуће, 1836. године рађа се Милошев син, 
а Прокопијев унук Младен. Кум на крштењу био је Николај Теодоровић 
из Шиклуша. Исте те године, међутим, од колере умире Милошева жена, 
а Прокопијева снаха Савка, али њен син Младен остаје жив. Занимљиво је 
да Милош поново има жену Јелисавету, с којом му се 1839. године рађа 
син Стефан, коме је кума Јелисавета Теодоровић из Шиклуша, а крштава 

[58] Име Татиана данас бисмо вјероватно писали Татијана. Латинског је поријекла, а 
настало је од ријечи Tatianus – Тацијев, тацијевски

Slika	7	–	Potpis Prokopija Stankovića iz 1844. 
godine
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га свештеник Драгутин Грујић[59] из Качволе. Године 1842. Милош добива 
сина Георгија, коме је кум Тома Теодоровић из Шиклуша, а кога крштава 
бивши болмански учитељ, а тада новопостављени парох моношторски 
Павле Калајџић.

Убрзо након тога Милош се сели у Шиклуш, но повремено долази 
у Болман. Он се, као и његови синови Младен, Стефан и Миливој, 
појављују као кумови на крштењима. Као кума на крштењу појављује се и 
Екатарина Станковић, за коју вјерујемо да је Милошева кћи.

Иако је на службу у Болман дошао у зрелим годинама, судећи бар 
по броју дјеце, Прокопије Станковић је дуго службовао у Болману, све до 
1860, кад умире 17. новембра. Сахрањен је 18. новембра, а сахрањују га 
Драгутин Грујић из Качволе, Сава Гојковић из Бремена те Пантелија 
Калајџић[60] из Моноштора.

•	Јован	 Гојковић (Шумберак, 1822. – Болман, 1889; службовао у 
Болману од 1861-1889)

Након смрти Прокопија Станковића парох болмански био је Јован 
Гојковић из Шумберка, који такођер потјече из познате свештеничке 
породице, чији се поједини чланови већ и раније помињу и која из 
генерације у генерацију даје свештенике. Неријетко чак синови насљеђују 
оца као свештеници.

Јован Гојковић је био ожењен Јелисаветом 
Парабак. У вријеме кад је дошао на службу у 
Болман, у љето 1861. године, имао је 39 година. 
Прва особа коју је у Болману крстио 5. августа 
те године била је Латинка Јанковић. Но убрзо 
након доласка у Болман, те исте 1861. године, 
умире му од грознице седмогодишња кћи 
Јелена. Но 1863. године поново му се рађа кћи. 

Кум на крштењу јој је Матеј Чарновић, ћурчија, “житељ Моношторски”, 
а крштава је свештеник Радослав Андрић. Занимљиво је да јој даје име 
своје умрле кћери Јелена, а то је једини такав примјер у прегледаним 
болманским протоколима крштених. Кћи Милица рађа му се 1865. године. 
Кум је поново Матеј Чарновић, а крштава је свештеник Сава Гојковић из 
Бремена.

[59] Брат  Брат Никанора Грујића (1810-1887), књижевника, пјесника, црквеног говорника, 
владике пакрачког, у пјесништву названог Срб Милутин.

[60] Није познато у каквој су вези парох моношторски  Није познато у каквој су вези парох моношторски Павле Калајџић, који се помиње 
1842. године, и свештеник Пантелија Калајџић из Моноштора, који се помиње 1860. 
Можда се ради о истој особи, али је једном записано погрешно име.

Slika	8	–	Potpis Jovana 
Gojkovića 
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Помињу се још и његове кћери Марија, Ирина и Софија. Син Сава 
помиње се прво као “гимназист”, а од 1882. године као “адвокатскиј 
кандидат”. Не знамо поуздано да ли су и остали Гојковићи, који се помињу 
као кумови на крштењу дјеце у Храму светих апостола Петра и Павла у 
Болману, синови или родбина пароха Јована, а то су: Александар, исто тако 
“гимназист”, затим Константин, који је свештеник, али се не наводи гдје, 
касније је “парох у Моноштору”, онда Стефан, који се од 1880. помиње 
као “парох Шиклушкиј”[61].

Марија, кћи јереја Јована Гојковића, удала се 1. септембра 1880. 
године за Уроша Мађаревића из Нештина у Срему (данас припада 
Општини Бачка Паланка), који ће такођер бити свештеник. Вјенчава их 
у Болману поменути Стефан Гојковић, парох шиклушки, а кумови су 
им учитељ Исидор Бошњак и свештеник Јосиф Грујић, оба из Качволе. 
Другу своју кћер вјенчава сам Јован Гојковић, такођер у Болману, 24. маја 
1881. године, кад се Софија удаје за Димитрија Рајковића, трговца из 
Нештина. Кћи Ирина удаје се 16. маја 1885. године за Димитрија Малина, 
“из Загреба, сад у Илачи” (у Срему, близу Товарника, данас у Хрватској), а 
вјенчава их сам Јован Гојковић.

У новембру 1885. године жени се и његов син др. Сава Гојковић, 
адвокат и поручник домобранства из Шиклуша, Аном Грујић, кћери Јосифа 
Грујића, свештеника из Качволе. Наредне, 1886. године Сави Гојковићу рађа 
се први син. Тада је дјед Јован Гојковић уписао на корицама једне од књига: 
“Родисја младенец пола мужескога, мца августа, дне 9. в суботу, девјатиј 
час утрениј, љета 1886. Отј младенца др. Савва Гојковић, адвокатској 
конциписта, мати же супруга јего Анна Грујић, житељие Шиклушкиј. 
Креститисја и миром стим помазасја чрез јереја Стефана Гојковића, 
пароха церковиј стих в.м. Димитрија в Шиклуши, сушчија мца августа, 
дне 13. љета 1886. И дано бист в стот крешченеи младенцу имја: Јоанн. 
Восприемник бист Лаиош Плајнер, адвокат и житељ Шиклушкиј”.

Јелена, кћи Јована Гојковића, удаје се 12. јануара 1889. године за 
Милана Ђукића из Нештина. Вјенчава их у Болману парох Константин 
Гојковић из Моноштора.

Посљедњу сахрану парох Јован Гојковић обавио је 26. фебруара 
1889. године кад сахрањује Ангелину Суботић, супругу “почившево” 
Мирка Кувежданина, која је умрла у 70. години живота од грознице. 
Након тога парох се разболио па је сахране умјесто њега углавном обављао 

[61] Рукописи у протоколима доста су нејасни, на неким мјестима и нечитки, а уносили  Рукописи у протоколима доста су нејасни, на неким мјестима и нечитки, а уносили 
су их различити свештеници. У цитатима пишемо онако како пише у протоколима. Зато 
неки придјеви завршавају на –ј, а неки не, неки почињу малим, а неки великим словима 
(“житељ Моношторски”, “парох Шиклушкиј”, “капелан болманскиј”, “парох болмански”).
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Константин Гојковић. Умро је 25. децембра 1889. године, у 67. години 
живота. Сахрањују га Георгије Окановић из Будмира[62], Милан Костовић 
из Бремена и Гојковићев зет Урош Мађаревић, парох из Борјада[63].  

Гојковићева кћи Милица удаје се 9. септембра 1890. године за 
Николу Дочића из Лежимира у Срему (сјеверно од Сремске Митровице).

•	Урош	Мађаревић (службовао у Болману од 1891-1893)

На мјесто пароха у Болману долази управо зет Јована Гојковића Урош 
Мађаревић, који остаје кратко вријеме, од маја 1891. до децембра 1892. 
године. Године 1892. у Болману му се родила, па је ту и крштена, његова 
кћи Тинка.

•	Пантелејмон	 Хорват (Фехерцеглак, 1868. – Болман, 1940; 
службовао у Болману од 1893-1940)

Од прољећа 1893. године болмански парох је Пантелејмон 
Хорват. По подацима које имамо[64], рођен је 17. марта 1868. године у 
Фехерцеглаку[65]. Гимназију је похађао у Осијеку, а богословију завршио 
у Сремским Карловцима. Рукоположио га је 1892. године епископ 
темишварски Никанор (свјетовно име Стеван) Поповић, који је рођен 
1831. у Кишвалуби[66]. Пантелејмон Хорват био је ожењен Аном Јашо из 
Бачалмаша[67].

Парох Хорват прво сахрањује младенца Миланку Радишић из 
пустаре Гаковац 24. јуна 1893. године, а првог крштава Тому Теодоровића, 
сина Анке, кћери Саве Теодоровића, “кнеза циганског”. Хорватовог сина 

[62] Nagybudmér – село у мађарској Барањи, југозападно од Мохача.
[63] Borjád – село у мађарској Барањи, југозападно од Мохача.
[64] Kosavac, Mata, Српска православна митрополија карловачка : по подацима од 

1905. год.
[65] Főherceglak – данас Кнежево (народски Лак).
[66] Baranyakisfalud – данас Брањина (народски Кишфалуба, Кишвалуба). 
[67] Bácsalmás – село у Мађарској, западно од Суботице.

Slika	9	–	Upis u knjigu umrlih Jovana Gojkovića i potpisi 
sveštenika koji su ga sahranili



38 Jovan M. Nedi}

Стефана, рођеног 1893. године, и кћер Софију, рођену 1895. године, 
крштава Константин Гојковић. Његова кћи Љубица умире 1899. године 
у доби од 14 мјесеци од запаљења плућа. Осим ње, Панто Хорват има још 
три сина и три кћери, синове Стевана, Ђорђа и Јована и кћери Софију, 
Марију и Милицу.

У своје вријеме, протојереј Хорват имао је највише дјеце у Болману и 
на њега није утјецала мода “јединаца” и “јединица”.

Син Ђорђе - Ђука умире му млад, у 23. години, од “туберкулозе у 
цревима”, а исте, 1925. године умире му и супруга Анка.

Пантелејмон Хорват или поп Панто како су га звали у Болману, знао 
је њемачки и мађарски, а сјећали су га се као строгог, али праведног.

Пролази једном тако поп Панто сокаком, кад истрчи из једне авлије 
пред њега дјевојчица и, прије него ју је мати успјела зауставити, каже му:

- Попе, доћу сутра у цркву!
- Дођи, Српкињо – одговори он – дођи!

Био је познат по томе што је сваком говорио “Србине” и “Српкињо” 
па и онима који су били друге националности. Како се то знало не само у 
Болману, Новом Болману и Мајшким Међама, већ и шире, због тога није 
било никакве љутње.

Добро је познавао Болман, све врлине и мане његових становника, 
али су и становници Болмана добро познавали попа Панту. Имали су и 
времена да га упознају јер је прота Панто Хорват служио у Болману 47 
година, од 1893. до 1940. Био је велики ауторитет и омиљен у селу.

Протојереј Пантелејмон Хорват, поп Панто, умро је 1940. године. 
Сахрањен је на гробљу у Болману, гдје су му сахрањени супруга и дјеца. 
Његова најмлађа кћи Милица подигла је на његовом гробу капелицу, која 
постоји и данас.

Болманци нису заборавили старог проту и приче о њему често су се 
могле чути. Надживјеле су не само њега, већ и његове потомке. Његова кћи 
Милица умрла је у Осијеку.

•	Милорад	Михајлов (службовао у Болману од 1940. до 1957)

Након старог проте Панте, парох у Болману био је Милорад Михајлов, 
поп Милорад како су га звали Болманци. Он је био дипломирани теолог, 
монах. Са службом је почео 1. јуна 1940. године, пред сам Други свјетски 
рат. Болманци су за њега говорили да је “имо два факултета”, но тек је 
требало да упозна менталитет села и вјерника. 
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“Нови парох примљен је срдачно од своје пастве, коју је с љубављу 
приводио Христу Спаситељу”, пише сам Милорад Михајлов у “Летопису” 
за 1940. годину.

Рат је био близу, само што није почео. Напетост се осјећала и пред 
парохом је био изузетно сложен задатак службовања у Болману за вријеме 
рата и будуће Болманске битке. За вријеме његове службе изгорјела је црква 
па је све обреде морао обављати у парохијском дому.

Након година проведених под мађарском и њемачком окупацијом 
(1941-1945), на ред долазе године жестоке комунистичке антивјерске 
пропаганде и дјеловања у жељи да се спријечи обнова Храма, али и да 
се политичким дјеловањем онемогући рад свештеника и привременог 
повјеренства[68] – црквеног одбора. Како је социјалистичка домовина била 
много успјешнија у шпијунирању и прислушкивању властитих грађана, не- 
го у економском развоју, око пароха и одбора, као “реакционарних елемената”, 
стално су се мували милицијски шпијуни, провокатори и цинкароши, а 
није изостајала ни “обрада” од стране власти. Резултат свега била је сумња 

[68] У то вријеме Српска православна црква је укинула дотадашњи начин избора  У то вријеме Српска православна црква је укинула дотадашњи начин избора 
црквених одбора и увела други начин – да свештеник сам предлаже црквени одбор и кад 
му се нетко не свиђа, да га макне. Таква “демократска” промјена уведена је наводно због 
комуниста који су се убацивали у црквене одбора. У суштини, то је био корак назад и 
потпуно је уништио рад црквених одбора.

Slika 10 – Đurđevska litija (Bolman, 1952)
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да свештеник “издаје” све што се прича на сједницама црквеног одбора јер 
наводно су власти већ ујутро све знале. Како су и иначе Болманци били 
противници реформи које су проводиле социјалистичке власти, материјала 
за шпијунирање било је “кол’ко оћеш”. Након негативних искустава, на 
састанцима одбора причало се само службено. Парохово настојање да 
обнови цркву пропало је јер власти никако нису могле допустити да се 
гради црква док задруге, као и све друге реформе, пропадају.

Поред проблема с властима, несумњиво је да Болманци ипак нису 
могли разумјети Милорада Михајлова и да је неслагање и неразумијевање 
стално постојало. Парох је настојао да вјеру приближи вјерницима. Сматрао 
је да они не разумију старославенске ријечи и настојао да се “апостол”[69] 
чита на српском језику јер ако се чита на старославенском, “те лепе поуке 
и речи остају запечаћене неразумевањем”[70]. Отпор таквој промјени 
долазио је и од најутицајнијих људи из Болмана, који су више вољели чути 
старославенско читање на које су навикли. У Болману је била традиција да 
сви присутни у цркви, и мушко и женско, “одговарају” за вријеме литургије. 
Увијек је било више добрих појаца, који су представљали прави хор и они 
нису могли разумјети парохова настојања да умјесто њих дјеца “одговарају” 
и тиме прекидају и ометају старије. А парох је желио да што више дјеце 
научи појању и од тога није одустајао. Он је био посљедњи болмански 
парох који је научио (и иза себе оставио) неколико младих појаца.

У Болману нису могли схватити, и сматрали су да то није згодно, 
што се парох “спајташјо”[71] с неким Нолом[72], “Швабом”, који је радио у 
“шротари код Бијелића”.

Није, међутим, до краја јасно штa се десило и штa је био разлог 
неслагања између црквеног одбора и скоро цијелог села с једне стране 
и пароха с друге стране. То неслагање резултирало је захтјевом владици 
бачком[73] да пароха премјести из Болмана. Приче на које наилазимо 
такођер су контрадикторне, почевши од тога да су парох и споменути Нол 
ишли чувати црквену њиву од крађе те да су се том приликом посвађали 
са субашом (пољаром) Драгошем Дмитрићем те су истог истукли 

[69] Апостол - изабрана посланица (апостола Павла, из Дјела апостолских итд.) која 
се чита прије читања јеванђеља и другачија је за сваки празник. Док јеванђеље чита 
свештеник, апостол чита појац или нетко други (често дјеца).

[70]  Летопис српске православне парохије у Болману, година 1951, написао Милорад 
Михајлов.

[71]  Спајташити се – спријатељити се.
[72] На попису становништва 1948. године у Болману су пописане двије особе с  На попису становништва 1948. године у Болману су пописане двије особе с 

презименом Нол, које нису чиниле исту породицу (Leksik prezimena Socijalističke Republike 
Hrvatske, Загреб 1976, стр. 460).

[73] У то вријеме Болман је припадао  У то вријеме Болман је припадао Епархији бачкој са сједиштем у Новом Саду. 
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у кукурузима, па до тога да је нетко истукао самог пароха. Штa је то 
конкретно испровоцирало Милорада Михајлова, који свакако није био 
личност склона конфликту, те довело до тога да је и сам хтио отићи из 
Болмана и да су то јединствено тражили чланови одбора, није познато. Но, 
у селу нису само сумњали у пароха, већ и у то да су се неки чланови одбора 
“помогли црквеним новцима”.

Милорад Михајлов[74] је у сваком случају био личност чија су 
настојања, жеље и намјере превазилазиле могућности схватања самог 
Болмана па га Болманци једноставно нису могли разумјети. Први пут се 
десило да Болманци траже премјештај свог пароха и владика бачки је на 
крају то и урадио, поставивши на његово мјесто новог пароха па је од 
децембра 1957. године у Болману парох Јован Вулкановић, такођер монах.

О неслагању људи из Болмана с попом Милорадом пише 15. децембра 
1957. године у “Летопису”[75] и нови парох: “Истога дана увече око 17-
17,30 сати окупила се једна маса људи не ради тога да би се упознали са 
новим парохом, него ради тога како би срамотили и рушили углед бившег 
пароха јереја Милорада Михајлова, а који поступци ових људи су за сваку 
осуду. Ово се не односи на углед целе парохије, него на поједине ‘букаче’ 
који болују за влашћу.

Интересантно је баш овде у Барањи да овај народ болује за 
влашћу”[76].

Но, трагови конфликта с Милорадом Михајловом остају још годинама. 
Одбор је и годинама након његовог одласка покушавао да га тужи чак и суду, 
али је суд одбацио тужбу. Поп Милорад је из Болмана отишао у љето или 
јесен 1957. године, и то прије доласка новог пароха, а нама ни данас није 
познат прави разлог неслагања с привременим повјеренством и људима у 
селу. Вјерујемо да се ради о економским питањима и да је то главни разлог 
неспоразума те да се чланови повјеренства нису никако могли помирити с 
неким новчаним потезима пароха, поготово у ситуацији кад није ни почела 
обнова цркве, а прошло је више од десет година од краја рата.

[74] Према информацији Болманца  Према информацији Болманца Миленка Бијелића, који дуго живи у Белом 
Манастиру, Милорад Михајлов је рођен око 1917. године у Жабљу, а из Болмана је отишао 
у Суботицу. Из чланка мр. Лазара Ивана Крмпотића “Почасни члан Павлинскога реда”, 
објављеног у “Гласнику Пучке касине” (Суботица, број 64-65, сијечањ-вељача 2009, стр. 14-
15), сазнајемо да је Милорад Михајлов био парох у суботичком предграђу Александрову 
те да му је након смрти споменути И. К. Крмпотић објавио некролог у католичком гласилу 
“Гласу концила” у октобру 1974. године.

[75] Летопис српске православне парохије у Болману, година 1957, написао Јован 
Вулкановић.

[76]  Исто.   Исто. 
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•	Јован	Вулкановић	(службовао у Болману од 1957-1959)

Парох Јован Вулкановић суочио се одмах с истим проблемима и 
напетостима у односима с вјерницима и члановима повјеренства. Разлог 
неслагања с вјерницима поново је рад привременог повјеренства и 
економија, питања новца и благајне. Нови парох био је посебне нарави, 
свакако није био типичан сеоски поп, па су убрзо по селу почеле приче 
о његовом понашању. Свађа с одбором завршила је његовим одласком, 
поново прије доласка новог пароха. За вријеме одсуства пароха одређиван 
је замјенски парох, углавном из Јагодњака или Белог Манастира.

•	Петар	Петровић (службовао у Болману од 1959-1962)

Октобра 1959. године у Болман на службу долази Петар Петровић, 
коме је то била прва парохија пошто је рођен 1936. и рукоположен у Новом 
Саду 30. септембра 1959. године. “Парохијани су га врло лепо дочекали, 
што је за пример. На првом богослужењу утисак који се никада не 
заборавља: сви парохијани углас одговарају на јектенију”[77], наводи сам 
Петар Петровић у “Летопису” за 1959. годину.

Стање се смирује. Овог пута у обнову Храма активније се умијешао 
Епархијски управни одбор Епархије бачке. Почело се с обновом цркве.

Парох Петар Петровић, по властитој молби, премјештен је у Деспотово 
код Бачке Паланке, а њега замјењује Павле Стајић - Паја.

•	Павле	Стајић (службовао у Болману од 1962-1986)

Павле Стајић почео је у Болману са службом 29. августа 1962. 
године. О стању у ком налази цркву пише[78]: “Нашао сам 
доста несређено стање у цркви. Свода нема, црква без 
столица, у цркви доста нечисто... Парохијски сам дом 
затекао јако прљав, неокречен, прокишњава, прозора и 
врата лоших и неофарбаних”. С предсједником одбора 
Владом Бијелићем припрема радове на постављању 
свода и кречењу цркве. Године 1963. скупља и прилоге 
за пострадале од земљотреса у Скопљу. Скупили су и 
предали 2.763 динара. Те године, на Малу Госпојину (21. 
IX), болмански је Храм посјетио епископ бачки Никанор 
и парох биљежи[79]: “Народа је била пуна црква да су 

морали неки стајати и у порти”.

[77] Јектенија – Оне су један од главних облика литургијске молитве, заједничке 
практично свим богослужењима. Постоје четири врсте јектенија: велика или мирна, мала, 
сугуба и прозбена.

[78] Летопис српске православне парохије у Болману, година 1962, написао Павле 
Стајић.

[79]  Исто.  Исто.

Slika 11 – Vlade 
Bijelić  



                   43Iz historije sela i crkvene op{tine

Дана 26. јула 1964. године десио се земљотрес, који се осјетио и 
у Болману. Трајао је 20-30 секунди. Те 1964. године “На Велику суботу 
на литургији освећен је и постављен полилеј (лустер) на струју, који је 
даривао св. Храму болманском Милорад Бојанин, син пок. Јована Бојанина, 
дугогодишњег председника Ц.О. болманске”[80]. На прослави Петрова те 
године и самог пароха изненадио је број вјерних у цркви јер је познато да 
парохијани слабо долазе у цркву на Петрово.

Парохијани враћају дуг узајмљен за поправку цркве, а кад забораве 
на то, подсјећају их и парох и црквени одбор.

Осим споменутог, исте година парох пише: “Приметио се велики број 
опадања смртних случајева у парохији, а то захваљујући редовној лекарској 
служби која долази три пута недељно у Болман, из Белог Манастира, на 
челу са др. Јурићем”[81]. Године 1965. носи се, након дуже времена, литија на 
жито ван села, али не на Ђурђево, као некад, већ 16. маја јер је за Ђурђево 
падала киша. Сама литија, међутим, није баш била подржана од вјерних. 
Осим Владе Бијелића и Стевана Дмитрића није било ни других чланова 
црквеног одбора. О томе биљежи парох прилично разочаран сљедеће: 
“Када се литија носила, људи су стајали на улицама и посматрали, а пред 
кафаном је било око 15 бициклова”[82].

Година 1965. је година велике поплаве у Барањи. Страдао је и 
болмански атар, неких 1.500 јутара. Осим поплаве те године била је и 
“комесација”.

Односи између пароха и одбора те вјерних 
били су добри. Дугови су враћени, чак се новац 
стављао у “резервни фонд”. Владу Бијелића на 
челу црквеног одбора мијења Милорад Бојанин. 
Сам Милорад долази из породице Бојанин у којој 
се из генерације у генерацију преноси традиција 
чланства и рада у црквеном одбору. Његов отац 
Јован и син Милић такођер су били предсједници 
црквеног одбора. На тај се начин осигурава 
преношење знања и искустава, али и обавеза 
чувања вјерске баштине.

Долазе године опадања броја становника. 
Парох то посебно напомиње у 1969. години кад 

[80]  Исто, година 1964.  Исто, година 1964.
[81]  Исто.   Исто. 
[82] Летопис српске православне парохије у Болману, година 1965, написао Павле 

Стајић.

Slika 12 -  Milorad 
Bojanin s momcima iz 
Bolmana
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наводи да се “Цигани у великом броју селе у Бели Манастир”. Вјерни не 
похађају редовно цркву, само о великим празницима. Није ни чудо да не 
долазе у цркву јер “одани су пићу и картању, па чак и жене пију, јер има 
их неких ноторних пијаница”[83]. Економски послови иду добро, чак парох 
примјећује да је сваке године све боље и боље, тако да се 1971. године 
уређује Храм изнутра и споља. Предсједник одбора у то вријеме је Милан 
Штучић.

Стање у самом Болману је такво да се више нитко на досељава, већ се 
руше куће и шире плацеви. Кућā у којима живе самци има 31, оних с двоје 
укућана чак 50, што парох биљежи, али и напомиње да се у посљедњим 
годинама угасило чак 40 кућа. Годишње се у селу гаси просјечно 10 кућа. 
Село се од 1965. године брзо смањује и полако нестаје. Године 1972. у 
цркву стижу столице и то из бачког манастира Бођани.

Ипак, у то вријеме Црквена општина још је релативно велика, има 
преко тристо домова и преко хиљаду вјерника. Број вјерника ће и даље 
брзо опадати, као и број домова. Пароху понекад помаже и Никола Егић, 
свештеник у пензији, који живи у Болману. Нови предсједник црквеног 
одбора је Видоја Бијелић, који на тој дужности остаје, скупа с благајником 
Божидаром (Божом) Јакићем (1924-1999), преко двадесет година. Осим 
смањења броја вјерника, смањује се и долазак у цркву, тј. постепено се 
губи навика доласка у цркву. Однос пароха с одбором је добар, чак одличан 
ако узмемо у обзир ранија збивања. Мишљење које парох има о Болману 
ипак није баш најбоље: “За Болманце се не може рећи похвално као о 
напредним људима. Слабо се води рачуна о домаћинству, одани су пићу и 
у малом селу има (4) локала за пиће са два подрума који су увек пуни. Село 
нам је неуредно и куће се само једном годишње крече за Петровдан”[84]. Не 
можемо се сложити с парохом да је у селу био велики број људи оданих 
пићу јер ипак се не може поистовјетити одлазак у “бирцузе” и картање с 
пијанством.

Сам парох даље помиње да се село не развија “и једно је од најлошијих 
села у Барањи” [85]. Земља се продаје, зна се коме[86], људи одлазе, има 
много сиротиње, од земље се не живи нарочито добро. Но, унаточ томе 
црквеноопштински управни одбор добро ради, што и сам парох признаје: 
“Ц.О. управни одбор је добар. Председник Ц.О. Видоја Бијелић је одличан и 
као домаћин”[87]. Управни одбор заиста је радио добро те је за вријеме док 

[83] Исто, година 1969.  Исто, година 1969. 
[84] Исто, годинa 1976.  Исто, годинa 1976. 
[85] Исто.  Исто. 
[86] Држави, односно Пољопривредно-индустријском комбинату (ПИК) “Беље”.  Држави, односно Пољопривредно-индустријском комбинату (ПИК) “Беље”. 
[87] Летопис српске православне парохије у Болману, година 1977, написао Павле 

Стајић.
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му је на челу био Видоја Бијелић, и док је благајник био Божидар Јакић, 
подигнут нови парохијски дом и изграђен “корош”[88] у цркви, а успјешно је 
сарађивао и с паросима. Осим наведеног, одбор је успио поправити цркву 
оштећену у најновијем рату (1991-1995).

Број становника се смањивао, 
број вјерника се смањивао, а нарочито 
се смањивао број вјерника који су ишли 
у цркву, чак и о великим празницима. 
Много пута су недјељом у цркви били 
само свештеник, звонар Светозар 
Болманац и појац Никола Бојанин. 
Кад би долазио у Болман из Сомбора, 
на служби је био и проф. Радомир 
Бојанин те уз нас је била и понека жена, 
углавном је то била Милена Болманац. 
Нарочито ми је остало у сјећању 

Велико бденије на Велики четвртак, кад су “звона свезана” и кад се чита 
дванаест јеванђеља. Цркву освјетљавају само свијеће и једна свјетиљка 
која служи свештенику да може читати јеванђеља. Ријечи вечерње молитве 
“Придите поклонимсја цареви нашему Богу”[89] одјекују црквом. Па онда 
јеванђеља по Јовану, Јовану, Матеју, Јовану, Матеју, Марку, Матеју, Луки, 
Јовану, Марку, Јовану, Матеју. Много пута сам био на Великом бденију на 
Велики четвртак, а готово да се и не сјећам да је у цркви, осим свештеника, 
звонара и појца, било више од двије особе. Сутрадан, на Велики петак, то 
је већ нешто друго.

Односи пароха и црквеног 
одбора и даље су добри. Парох је 
више него задовољан предсједником 
Видојом Бијелићем.

У новембру 1983. године умире 
Светозар Болманац, који је више 
од тридесет година био болмански 
звонар, а 1986. године због болести 
више не може бити појац ни Никола 
Бојанин. Парох, сад већ у годинама, 
сам мора звонити, појати, чистити 
цркву. Занимање за цркву било је све 
мање и мање и није било лако пронаћи 

[88]  Корош – балкон изнад женског дијела цркве.
[89] Ходите, поклонимо се Богу, нашем цару. Ходите, поклонимо се Богу, нашем цару.

Slika	13	–	Nikola Bojanin - Isajlov i 
Milan Nedić (Bolman, Bogojavljenje, 
1981)

Slika	14	– Pavle Stajić i Branislav 
Stojković, ophod oko crkve (Bolman, 
1979-80)
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ни новог звонара, ни новог тутора[90], а поготово не појца. За звонара се 
бира Милан Ђукић и то је управо довело до великог разочарања старог 
пароха у Болман и вјернике јер звонарев гријех[91] Болманци су злобно 
приписали пароху.

Тежина посла који се обављао око изградње 
парохијског дома пада на предсједника и неколико 
чланова одбора, а оскудицу осјети и парох. Поред 
оскудице, болести и тешкоћа, злобно оговарање 
да је парох узео новац утјече на нерасположење 
и резерву коју парох има према Болманцима: 
“Наследниче, добро пази! Јер ће ти бити прве 
године све добро и носиће ти поклоне, а после 
мораш и јаје купити. Они који мене оговарају и 
тебе ће. Чувај чврсто нашу вишу власт јер имаш 
са људима који су наклоњени пићу и кафанама да 
радиш”[92].

Ово није први пут да парох сматра да су 
људи у Болману одани пићу и кафанама. Но, без 
икакве сумње, били су итекако одани и цркви. Чак 
су тиме како “поја сва црква”, и мушка и женска, 
били запажени и од тадашњег, а и од ранијих пароха, и то све у вријеме 
највеће пропаганде против вјере и цркве. Шта се десило? Кад су ти исти 
људи постали равнодушни па не долазе у цркву, а долазили су и у вријеме 
највећих забрана и шиканирања нових власти? Зашто је настала таква 
равнодушност да се у цркву не иде чак ни у вријеме највећих празника? 
Можда је то због тога што се село драстично смањило, што су они 
највјернији умрли, а њихови насљедници нису наслиједили обичај одласка 
у цркву. У томе има нешто истине, но у цркву престају долазити и они 
који су раније ишли, чак и они који су били у црквеном одбору и активно 
учествовали у збивањима!

Ако већ не знам тачан одговор на та питања, бар о томе имам неко 
своје мишљење. Прије него га напишем, сјећам се оне Дучићеве: “Има 
често и више племенитости да неке истине прећутимо, него да их 
отворено кажемо, а много вам истине људи кажу не из доброте да би вам 
користили него из цинизма да би вас унизили”[93].

[90] Тутор – “свјетовна особа која се брине о цркви и обавља неке црквене послове 
(продаје свијеће, носи икону по селу и сл.) – Дворнић, Милан, Ој Видово, Видово, стр. 
198.

[91] Звонар је узео црквени новац и кад су га опоменули из Црквеног одбора, вратио га  Звонар је узео црквени новац и кад су га опоменули из Црквеног одбора, вратио га 
је, али је прича кренула.

[92] Летопис српске православне парохије у Болману, годинa 1975, написао Павле 
Стајић. 

[93]  Дучић, Јован, Благо цара Радована / Јутра са Леутара, стр. 374.

Slika 15 – Svetozar Bol-
manac, dugogodišnji bol-
manski zvonar (u Hramu 

na Svetog Savu, 1981)
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До неспоразума долази у тренутку кад је парохијски дом био 
подигнут, кад је први дио посла био готов. Парох тражи повећање плате, 
но одбор, тада смањен на четири члана, одбија тај захтјев те већ уморан од 
свега, јер терет изградње углавном пада на предсједника одбора и одбор, 
одбор даје оставку. Пароху се то није свидјело, а покушај да формира нови 
одбор од млађих људи не успијева. Долазе до изражаја традиционалне 
“вриједности” Болманаца, који умјесто да старом пароху и одбору одају 
признање за успјешан рад на подизању парохијског дома, сумњичаво 
гледају на све, шпекулирају колико је тко можда имао користи, а не виде 
колики су допринос дали предсједник, парох и други. Критикују све 
и нису задовољни ничим, а да истовремено не желе прихватити чак ни 
дужност тутора у цркви, а камоли предсједника одбора. Парох сматра да 
су појединци љути на њега “и да су били власт ваљда би ме обесили”, а 
истовремено сматра да се не знају ни прекрстити, нити им пада на памет 
да дођу у цркву. Пароху свакако тешко пада непоштено и неправедно 
оговарање и оптуживање.

Имајући у виду ситуацију у којој се Болман тада налазио, и 
мотивираност самих вјерника, градња парохијског дома била је прави 
подвиг.

Након тих збивања Павле Стајић, поп Паја како су га звали Болманци, 
одлази у пензију. Умјесто њега парох је Милан Вранић. Посљедњу 
литургију поп Паја служио је на Петрово 1986. године, кад се опростио 
од вјерника. Прави опроштај од вјерника био је на Завјет (Свети пророк 
Самуило, 2. септембар) исте године, када су у гостима у Болману били 
људи из Каћа скупа с Павлом Стајићем, одакле је био родом и гдје је живио 
након пензионисања.

Павле Стајић је умро 11. априла 1989. године, а сахрањен је 12. 
априла у Каћу. Опијело је служио господин др. Сава, епископ шумадијски 
и администратор Епархије бачке.

Павле Стајић је био парох болмански у вријеме кад се село осипало, 
остајало без вјерника и вјере. Умјесто раскошног Храма од некад, постојао 
је једва довршени Храм, а све у вријеме нимало наклоњено вјери и цркви. 
Стога не чуди да је тада све било скромно и далеко од некадашњег стања.

Памтимо господина Павла Стајића и нећемо га никад заборавити. 
Сјећамо се његових ријечи, појања, вјеронауке и опраштајући се с њим у- 
пућујемо му оне исте ријечи које је он рекао опраштајући се од дугогодиш- 
њег звонара Светозара Болманца: “Хвала ти, браца Светозаре…”. Кажемо 
зато: Хвала Вам!
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•	Милан	Вранић (службовао у Болману од 1986-1998)

Парох Милан Вранић остаје у Болману нешто више од десет година. 
Ради с одбором чији је предсједник Видоја Бијелић, потпредсједник 
Милић Бојанин, а благајник Божидар Јакић.

•	Стеван	Кувежданин (на служби у Болману од 1999) 

Од 1999. године парох у Болману је Стеван Кувежданин, родом из 
Болмана, први Болманац на том положају након два вијека.

* * *

Од почетка вођења матица 1777. године, у Болману су, дакле, према 
доступној архиви службовали сљедећи свештеници:

Лазар Поповић (1768–1807?), Димитрије Вуковић, Димитрије 
Јовановић, Димитрије Дрнић, Стефан Поповић (1803-1820), Прокопије 
Станковић (1820-1860), Јован Гојковић (1861-1889), Урош Мађаревић 
(1890-1893), Пантелејмон Хорват (1893-1940), Милорад Михајлов (1940-
1957), Јован Вулкановић (1957-1959), Петар Петровић (1959-1962), Павле 
Стајић (1962-1986) и Милан Вранић (1986-1998).

У порти Храма сахрањен је Лазар Поповић, на гробљу Стефан 
Поповић, Прокопије Станковић, Јован Гојковић и Пантелејмон Хорват. 
Споменике су имали Јован Гојковић и Пантелејмон Хорват. Данас знамо 
само за спомен–капелицу Пантелејмона Хорвата, а не знамо више гдје се 
на гробљу налазио споменик Јовану Гојковићу.

Slika	16	–	Episkopi Lukijan i Vasilije s porodicom Vidoje Bijelića
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Парохија и црквена општина
•	Оснивање

Православна парохија у Болману основана је у вријеме постојања 
Сигетско-мохачке епархије, коју је, уз још пет, основао Арсеније III. 
Чарнојевић (рођен око 1633, умро 1706), а потврдио 4. марта 1695. године 
аустријски цар и угарски краљ Леополд I. (1640-1705; владао од 1657/58). 
Та је епархија 1732. године сједињена с Будимском епархијом. Екстракт 
богоспасајемије епархији будимскија, састављен средином 18. вијека, 
помиње мјесто Болман и Храм Петра и Павла међу других 46 храмова које 
је тада имала Будимска епархија[94].

•	Промјене	епархије

Послије Првог свјетског рата Српска православна парохија болманска, 
са свим другим парохијама у тада југословенском (а сада хрватском) 
дијелу Барање, припојена је Бачкој епархији са сједиштем у Новом Саду, 
у чијем је саставу била све до 1991. године, кад је ушла у састав обновљене 
Осјечкопољске и барањске епархије са сједиштем у Даљу.

•	Рад	кроз	вијекове

Није нам, дакле, тачно познато које је године Парохија болманска 
(и Црквена општина) почела с радом, али је сасвим јасно да она постоји 
три вијека и да је најстарија институција која и данас дјелује у Болману. 
Временом се њен значај мијењао, но свакако остаје чињеница да су њен 
рад и пословање били од великог значаја за Болман, бар у прва два вијека 
њеног постојања.

Ако бисмо пословање и рад Црквене општине у протекла три вијека 
покушали кратко описати, рекли бисмо да је у то вријеме стално водила 
бригу о вјерском животу и вјерским објектима у селу. Бар три пута подизала 
је цркву. Прво ону од плетера, затим крајем 18. вијека нову од тврдог 
материјала, коју је на крају обновила у 20. вијеку након њеног рушења 
1945. године. Најмање два пута, према подацима које имамо, зидала је 
парохијски дом. Надаље, Црквена је општина до 1918. године бринула о 
школи, школовању дјеце и о учитељима. Имамо податке да је за то вријеме 
бар два пута зидала нову школу и неколико пута поправљала постојеће 
зграде.

Црквена општина је значајна финанцијска институција, која активно 
учествује у економском животу села. Она има своје приходе и расходе 
те устаљени начин пословања, о коме ћемо нешто рећи у даљем тексту. 

[94] Динко Давидов,  Динко Давидов, Споменици Bудимске епархије, стр. 53-54.
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Описаћемо детаљније једну годину у животу Црквене општине болманске, 
затим ћемо приказати шта је Црквена општина урадила кад је вјетар 
срушио црквени торањ, а онда ћемо пратити њено финанцијско пословање 
у једном дужем временском периоду.

Једна година у животу Црквене општине                                    
      болманске

Пратимо годину 1811. у којој су рођени Франц Лист (1811-1866) и 
Наполеон II. Бонапарта (1811-1832), а умро Доситеј Обрадовић (1739-
1811). Од Велике сеобе (1690) већ је минуло много времена. Болмански 
Храм светих апостола Петра и Павла подигнут је и освећен прије 35 година. 
Прошло је и доба Марије Терезије и Јосипа II. На власти је Франц II. 
(1768-1835; vladao od 1792), аустријски цар и мађарски краљ.

Свештеник у Болману тада је Стефан Поповић, а Парохија болманска 
у то вријеме приближава се својој стогодишњици постојања. Парохија 
припада протопрезвитерству у Мохачу и Будимској епархији. Православног 
становништва у селу има нешто мање од хиљаду душа.

У овом поглављу, на основу сачуваних података у архиви Црквене 
општине и парохије болманске[95], износимо податке о економској хисторији 
Црквене општине за ту годину, као и друге доступне статистичке податке.

Те 1811. године у Болману, уз цркву, постоји и школа коју уздржава 
Црквена општина. У тексту износимо податке о приходима током те године, 
прво по појединим празницима и мјесецима, а затим и завршни рачун с 
укупним приходима и расходима за 1811. годину.

•	Приходи	по	мјесецима	и	црквеним	празницима:

Валута је флорин (форинта), која се дијели на 100 новчића (крајцара). 
Датуми су по старом календару[96] [97]. 

[95] Протокол рачунов церкве Болманскије от љета 1807-1837, Протокол рачунов 
церкве Болманскије от љета 1838-1867 те помоћне књиге с подацима за састављање 
завршних годишњих рачуна.

[96]  Језик у табели је осавремењен.  Језик у табели је осавремењен.
[97]  Таса – тас, послужавник на коме се у цркви скупљају новчани прилози.
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Датум  
(по старом 
календару)

 Недеља или 
светац

Приход 
од тасе (у 

форинтама и 
новчићима)

Приход од 
свијећа

Јануар Фор. Нов. Фор. Нов.

01.01. Обрезање Госп. 
Исуса Христа 2 45 4 60

06.01. Богојављење 4 -- 13 13

15.01. У недељу 1 35 2 75

29.01. У недељу -- 95 3 --

Укупно: 8 75 23 48

Фебруар

02.02. Сретеније -- 85 3 --

05.02. У недељу -- 90 2 20

12.02. У недељу 1 50 4 30

26.02. У недељу 2 45 6 --

Укупно: 5 70 15 50

Март

05.03. У недељу 1 35 3 80

12.03. У недељу 1 35 2 20

19.03. У недељу 1 -- 2 10

26.03. Цвијети 2 -- 7 --

Укупно: 5 70 15 10

Април

03.04. Ускрс 5 55 8 65

09.04. У недељу 2 45 3 75

16.04. У недељу 1 40 2 40

23.04. У недељу 2 50 10 --
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Датум  
(по старом 
календару)

 Недеља или 
светац

Приход 
од тасе (у 

форинтама и 
новчићима)

Приход од 
свијећа

25.04. Марковдан -- 80 -- 75

30.04. У недељу -- 50 1 25

Укупно: 13 20 26 80

Мај

06.05. У недељу 1 15 2 25

10.05. Спасово -- 85 2 80

14.05. У недељу 1 55 3 60

21.05. Духови 2 -- 8 --

22.05. Други дан Духова 1 -- 1 30

28.05. У недељу -- 80 3 5

Укупно: 7 35 21 --

Јун

04.06. У недељу -- 75 3 35

11.06. У недељу 1 -- 4 50

18.06. У недељу -- 80 2 35

25.06. У недељу 2 35 8 --

29.06. Петрово 4 -- 14 10

Укупно: 8 90 32 30

Јул

09.07. У недељу 1 50 2 20

16.07. У недељу 2 -- 5 --

23.07. У недељу 3 20 8 15

30.07. У недељу 1 -- 3 --
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Датум  
(по старом 
календару)

 Недеља или 
светац

Приход 
од тасе (у 

форинтама и 
новчићима)

Приход од 
свијећа

Укупно: 7 70 18 35

Август

06.08. Недеља и 
Преображење 2 -- 6 30

13.08. У недељу 1 25 2 30

20.08. У недељу 1 20 3 90

27.08. У недељу -- 80 1 --

Укупно: 5 25 13 50

Септембар

03.09. У недељу 1 -- 2 5

08.09. Мала Госпојина -- 60 2 5

10.09. У недељу 1 10 6 30

17.09. У недељу 1 5 1 45

24.09. У недељу 1 -- 6 75

Укупно: 4 75 18 60

Октобар

01.10. У недељу 1 15 17 --

08.10. У недељу 1 20 3 30

22.10. У недељу -- 80 9 --

29.10. У недељу 1 80 3 80

Укупно: 4 95 33 10

Новембар

05.11. У недељу -- 85 3 90

08.11. Аранђеловдан 1 75 3 55
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Датум  
(по старом 
календару)

 Недеља или 
светац

Приход 
од тасе (у 

форинтама и 
новчићима)

Приход од 
свијећа

18.11. У недељу 1 20 3 15

26.11. У недељу 1 50 6 30

Укупно: 5 30 10 90

Децембар

03.12. У недељу 1 15 3 60

03.12. У недељу 1 50 11 45

17.12. У недељу 1 -- 1 10

24.12. У недељу 1 50 5 --

24.12. Божић 6 -- 27 --

Укупно: 11 15 48 5
УКУПНО: 88 70 276 68

Један ондашњи запис, који не припада црквеном (годишњем) рачуну, говори 
о трошковима на сљедећи начин. Запис преносимо онако како је написан:
1811. мјесеца јануара трошак различити у флоринима и новчићима.

 23. (јануара, опаска Ј.Н.) О рачуну церковном Проти трошка.........43,50

          Различита това трошка.....................................................................34,50

 25. (јануара, оп. Ј. Н.) На школу креча два осмака..................................1,50

          Најавника (за најамнике, оп. Ј.Н.) трошка.......................................5,00

 25. Марта сапуна......................................................................................2,00

  4. Маја звонару дадосмо.....................................................................20,00

 20. Јуниа за корице измене на Служебника........................................13,00

 29. Јуниа једну штрангу на звоно..........................................................1,25

 25. Октомвра за пенђере школе репарације........................................21,00

 13. Декемвра за школу аренде дадосмо.................................................5,00

    .............................................................................................укупно 146,55
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Милостиња различита (приход, оп. Ј.Н.)

 23. Априла на Ђурђево на икону...........................................................38,00

          Поклони Стојша Бошњак у церкви................................................25,00

 25. Априла када литију носисмо поклона .......................................134,00

 18. Јула Тодор Сечујац............................................................................2,00

  6. Августа даде Ђука Дмитрић.............................................................4,00

 24. Октомра на свечаре.........................................................................15,00

  8. Ноемра на свечаре...........................................................................11,65

  6. На икону Свјатог Николаја.............................................................13,00

 20. На Игњатија Св..................................................................................0,75

 24. Декемра на икону..............................................................................11,00

 27. Декемра на Св. Стефана на икону....................................................16,50

     (укупно,  оп.  Ј.Н.) ...............................................................................280,90

Запис наводи и сљедеће три ставке:

   Школски новаца  .................................................................................2,00

  Зејтин укупно....................................................................................75,00

   Тамјан..................................................................................................24,00

Прва ставка (“школски[х] новаца”) и трошак од ”13. декемвра” 
показују да је школа или бар неки облик школовања постојао већ 1811. 
године.

Из истог записа преносимо и приходе остварене од звона и кандила, 
које су давали уписани људи за умрле чланове своје породице. Није јасно 
тко је у задњем случају дао прилог за кандило па умјесто имена стоје три 
тачке. У запису је писало “пани” или “паки за кандила у церкви”.

Датум  
(по старом 
календару)

звона кандила

29. Јунија ... 3,00 2,00

14. Сетемра Аћим Коцкар 1,00 2,00
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Датум  
(по старом 
календару)

звона кандила

24. Тимо Бошњак 1,00 4,00

1. Октомра Стојан Бошњак 2,00 4,00

21. Декемра Јаков Бојанин 3,00 8,00

... за кандила у церкви 10,00

10,00 30,00

Ријечју “милостиња” (с нагласком на трећем слогу) тада се називао 
добровољни прилог који је парохијанин или друга особа дала цркви. У 
неким случајевима био је обичај да се цркви даје прилог (нпр. приликом 
сазивања мобе, ношења литије кроз атар, обнављања цркве...), али се 
прилог давао и кад то није налагао обичај. Те 1811. године “милостиња” 
је давана цркви приликом сазивања мобе те је том приликом сакупљено 25 
форинти. Прилоге су дали: Јаков (презиме нечитко), Нинко Хорват (два 
пута, чак 10 форинти), Живко Бајић, Стефан Бијелић, Стоко Бијелић, 
Ацко Бојанин, Тимо Бошњак, Недељко Јанић, Трифун Јанковић, Миха 
Купинић, Васо Кувежданин, Тошо Наранчић и Глиша Радишић.

•	Завршни	рачун	за	1811.	годину

Свака година имала је и свој завршни рачун, а завршни рачун за 
1811. годину гласио је:

Рачун от приходов и расходов долу подписатих туторов Храма 
Стих. апостолов Петра и Павла иже в Сеље Болмање от перваго дне мца 
јануариа 1811. до последњаго 31. Декемвриа јако же следјет и убо

приход Ф К

1

После учињенаго и закљученаго у 
ланском 1810. годје рачуна примисмо 

от Старих туторов Стефана 
Бијелића, Ђуке Дмитрића и Милоша 

Обрадовића у готову

413 68 1/2

2 От таса црковнаго  88 70
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приход Ф К

3 От продатих Свећа 282 58

4 От различне милостиње 335 80

5 От звоно оглашенија  10 00
 сумма 1209 76 1/2
 расход

1 На свеће понвиталу  327 00

2 На зеитину и тамјану  99 00

3 Наразлични трошак подробно 146 55

 сумма 572 55

Которују суму Расхода 
дефалциравше от суми Прихода и 

тако остајет начисто у готову новцу
637 21 1/2

Код коморе за продато Сребро убрано в новцу 42 ф. 13 к.Тутори 

Стефан Бијелић, Михаил Купинић, Јован Газдић.

Да предложениј рачун сверха примања и издатков јако предреченија 
цркве Болманскија предписатиј тутором от позиције до позиције тачно с 
квитами Прегледавше за исправан обрјели и примили јесте актому наново 
поставихом туторе Стојана Бијелића, Ђуку Дмитрића и Петра Иванчевића 
и их Соутвердихом имиже у готову новцу 637 Ф, 21, 1/2 к вручином су суму 
Свидјетелетвују ву Болмање 29, дне мца Јануариа 1812 года.
Испод печат и потпис Саве Косића, протопрезвитера Мохачког.

Печат и потпис: Стефан Поповић, парох Болманскиј.

Печат Joanne Aihmayer, iur notario.

Во инвентаријуме

Прибављено:

1. Барјак су образи Стих апостол Петра и Павла с једније и Воскресеније 
Христово су другије страни поклонито.
2. Икона за целивање.

Тутори Стефан Бијелић, Михаил Купинић, Јован Газдић.

Новац из 1811. године, као и из ранијих и каснијих година, утрошен је на 
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покривање црквеног крова 1815. године и то:

по контракту[98] “цимермајстору”[99]  200,00 форинти
за шиндру     386,00 форинти
за 30.000 ексера    135,00 форинти
за 515 дасака     212,00 форинти
наразлична трошка      93,80 форинти

Наведени подаци свједоче о томе да је у то вријеме постојала висока 
економска култура вођења парохијских прихода и расхода па завршни ра- 
чун овјерава чак и јавни биљежник. Све то доказ је да су црква и Парохија 
имале огроман значај у животу сваког православног становника у Болману 
како те 1811. године тако и прије и након тога.

•	Крштени

Године 1811. у Храму светих апостола Петра и Павла крштена су 
ова дјеца:

Име и презиме дјетета Име оца и мајке Кум

Јовка Аћимовић Гаврило и Марија Михаел Купинић

Тодора Баћановић Тодор и Дока Дмитар Бабић

Јован Бајић Матија и Љубица Стојша Бошњак

Алекса Белоичић Вићо и Јела Дмитар Бабић

Тодор Бијелић Васо и Софија Јула Поповић

Лазар Бојанин Пантелија и Неда Андрија Суботић

Мојсеј Бојанин (нема података) (нема података)

Танасије Бојанин Алекса и Јела Василија Бијелић

Тадија Болманац Глишо и Наста Стефан Јанић

Данило Бошњак Мика и Марија Андрија Чварковић

Јован Бошњак Сава и Јовка Јаков Јанковић

[98] Контракт – уговор (лат.).
[99] Цимермајстор – цимерман, тесар (њем.). Ријеч није забиљежена у рјечницима. 

У тренутку редактуре овог текста (август 2010. године) на Googleu је постојала само 
једна потврда: “Поред двора, једним каменим крстом обележено је место (у Сремским 
Карловцима, оп. Ј. Н.), на коме је 1788. године изгорела капела светог Трифуна, коју је 
градио цимермајстор Матија Ерблингер”.
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Име и презиме дјетета Име оца и мајке Кум

Рокса Бошњак Радослав и Сава Илија Козић

Тадија Бошњак Јаков и Тодора Живко Бошњак

Матија Чварковић Арсеније и Ката Милош Обрадовић

Стефан Чварковић Андрија и Наста Томо Драгичевић

Марта Дорић Георгије и Пелка Јаков Марјановић

Марија Драгичевић Глишо и Јулијана Недељко Јанић 

Ана Газдић Марко и Јелисавета Тодор Чепинац

Наталија Газдић Георгије и Василија Стака Сечујац

Петра Глигорић Јован и Стана Јефто Баjић

Танасије Хорват Тошо и Аврамија Јован Јанковић

Сава Иванчевић Петар и Василија Стефан Бијелић

Ружица Јанић Гоја и Томанија Пано Марић

Лазар Јанковић Георгије и Анђа Наста Иванчевић

Симеон Јанковић Јаков и Дана Петар Иванчевић

Теодосија Јанковић Алекса и Наста Нинко Иванчевић

Тода Кувежданин Васо и Ђурђија Која Радовановић

Ката Марјановић Петар (име мајке 
нечитко) Тешо Суботић

Јелисавета Мишковић Јован и Марија Тодор Сечујац

Марта и Марија 
Обрадовић Ђурица и Аница Теда Чепинац

Јеврем Опанчар Арсеније и Ката Андрија Дадић

Андрија Петровић Јован и Сара Вићо Мијаиловић из 
Нарда

Јефрем Радишић Глишо и Савка Кузман Чварковић
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Име и презиме дјетета Име оца и мајке Кум

Ана Радовановић Рацко и Ружица Лазар Газдић

Сенија Радовановић Којо и Марта Коста Драгичевић

Јефрем Страјнић Георгије и Живана Живко Бајић

Софроније Суботић Андрија и Ката Стојша Бошњак

Лука Тодоровић Јован и Марта Захарије Сечујац

Савета Шимић Стојан и Илка Јулијана Поповић

Тома Штучић Симо и Ката Јулијана Поповић

•	Вјенчани

Име и презиме младенаца  Кум

Стефан Бојанин и 
Божица Живана Кувежданина Милош Бијелић

Стојко Иванчевић и 
Јелисавета, пасторка Николе Бојанина Аћим Бијелић

Михаел Коцкар и 
Сенија Саве Грујића Митар Новаковић

Стефан Новаковић (“второбрачни”) и 
Ката, супруга поч. Андреја Суботића Цвијан Јанковић

Петар Савковић и 
Татијана Теше Опанчара Наталија Поповић

•	Умрли

младенац Теодор Аврамовић

младенац Пелка Бијелић

Љубица Бојанин

Игњатија Бошњак

Радосав Бошњак

младенац Тедо Бошњак

младенац Ана Грујић
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Рацко Коцкар

младенац Саво Наранчић

Јулијана Новаковић

младенац Савка Страјнић

Андрија Суботић

младенац Данил Шимић

Тодора Здјелар

•	Закључак

Судећи бар по статистичким и финанцијским подацима, година 1811. 
могла би се назвати добром годином. Од становништва више се нитко не 
сјећа старог завичаја. Стари завичај сад су њиве, ливаде, ритови и баре 
око Болмана, а највише од свега Храм светих апостола Петра и Павла, чији 
се торањ, кад идеш према Болману, види још од Сентивања, Качволе и 
Петарде[100].

Вријеме тече даље. Године 1815. поправља се кров Храма. Године 
1820. – дана 28. марта – умире свештеник Стефан Поповић. Сахрањују га 
на болманском гробљу два дана касније. Године 1823. вјетар руши торањ 
Храма, а године 1824. торањ се поново диже.

Поправак црквеног торња 1824. године
“Под данашњим датумом[101] обште-

ство погодило цимер мајстора за 450 ф. 
да на торњу ново дрво воздвине, ибоје 
чрез велики вјетар развергнут”[102] стоји у 
напомени уз Рачун цркве болманске за 1823. 
годину, написан 26. јануара 1824.

Извјесно је да је вјетар срушио дрвени 
дио црквеног торња током 1823. године, но 
не види се јасно да ли за вријеме љета или 
касније. Црквена општина у Болману на челу 
са свештеником Прокопијем Станковићем 

[100] Петловца, Јагодњака и Барањског Петровог Села (по садашњим именима). Петловца, Јагодњака и Барањског Петровог Села (по садашњим именима).
[101] 26. јануар 1824. године датум је потписа  26. јануар 1824. године датум је потписа Рачуна за 1823. годину. 
[102] Запис испод потписаног  Запис испод потписаног Рачуна за 1823. годину, Протокол рачунов церкве 

Болманскије от љета 1807-1837, архива Црквене општине и парохије болманске.

Slika	17	–	Hram u izgradnji 
(Bolman, 1960)
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почела је с припремама за обнову торња непосредно након настанка 
штете. Сама  штета дошла је, чини се, у незгодно вријеме за саму Црквену 
општину, прије свега у финанцијском смислу, имајући у виду завршни 
рачун за 1823. годину и постојећи дуг од чак 140 форинти по истом рачуну. 
Разлог за постојање таквог дуга види се у 1822. години кад су учињени 
значајни издаци јер је изграђена и опремљена нова школска зграда те су 
купљене књиге за школу.

•	Изградња	нове	школске	зграде

Из самог трошковника закључујемо да је школа била изграђена 
дијелом од набијане земље (па је била набијача), а дијелом од цигле и то 
пријесне и печене. Темељи школе били су од камена, тако да је за четири 
“фата”[103] камена дато чак 28 форинти. “Цимермајстору” дата је капара 
од 5 форинти. Двадесет првога маја дато је мајстору за набијање земље 
5 форинти. Послије набијања мајстору је исплаћено још 20 форинти. За 
пријесну циглу плаћено је 12 форинти, за штранге[104] дате су двије и пол 
форинте, а пинтеру[105] су за радове исплаћена три осмака жита у укупној 
вриједности од једне и пол форинте. Тридесетог јула “цимермајстору” 
је исплаћено још 10 форинти, за 100 комада дасака дато је 20, а за печену 
циглу 10 форинти.

“Мајстору штое школу покривао” исплаћено је 12 и пол форинти, 
а покривачима четири и пол форинте. Ексери су коштали пола форинте, 
“колар чтое даскама таван потаванио” 4 и пол форинте, а пећ за школу 
коштала је 3 форинте. “Цимермајстору” је исплаћено “штое још остало” 
19 форинти.

На тај начин, за цифру од 160 форинти, село је добило “новозиждену” 
школу, направљену стручним радом погођених мајстора и уз помоћ 
становништва.

Занимљиво је да је још већа сума новца дана за књиге. Године 1823. 
за књиге је плаћено чак 200 форинти.

Занимљиво је такођер описати начин на који се дошло до потребног 
новца за изградњу и опремање школе и куповину књига. Становништво је 

[103]  Фат – мјера од четири кубна метра (обично за грађу и огрјевно дрво у трупцима); 
просторни (метрички) хват.

[104]  Штранга – дебело уже (њем.).
[105] Пинтер – мајстор који израђује бурад и друге дрвене посуде истом техником 

(углавном набијањем обруча на дуге); бачвар, качар.
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Црквеној општини поклонило 100 мјерова[106] жита па је тако, по цијени 
од двије и пол форинте за мјеров жита, остварено 250 форинти. Осим 
тога Црквеној је општини поклоњено и десет мјерова кукуруза те је тако 
остварено још 36 форинти. Преостали дио новца позајмљен је од извјесног 
Штофлина из Сентивања[107] и то “без интереса” (значи: без камате) те од 
имућнијих сељака из Болмана.

•	Поправак	торња

Црквена општина болманска тако штету на црквеном торњу дочекује 
у финанцијски неповољном тренутку, с дугом од 140 форинти. Свештеник 
у Храму светих апостола Петра и Павла, од 1820. године након изненадне 
смрти Стефана Поповића, тада је био Прокопије Станковић.

Радови на изградњи новог дрвеног дијела торња почињу доласком 
прољећа, непосредно након Ђурђевдана. Главни извођач радова, “ци-
мермајстор”, погођен је још у јануару, а други мајстор, “клонфер”[108], кога 
се ишло тражити у Осијек, погођен је у мају након почетка радова. Радови 
су завршили негдје почетком септембра, дакле прије јесени.

Највећи дио трошкова односио се на набаву дасака те на плате 
“цимермајстору” и “клонферу”, а посебно је скуп био плех (лим) јер је 
сандук лима коштао чак 128 форинти. Материјал је набављан дио по дио, 
а исто су тако исплаћивани и мајстори. Након завршетка радова направљен 
је обрачун па су онда у потпуности исплаћени и мајстори.

Трошкови изградње торња нису били мали, а највећи износ била је 
плата “цимермајстору”, који је погођен за 450 форинти. “Клонферу” је за 
изведене радове плаћено 285, а за дрва, на којима торањ стоји, плаћено је 
30 форинти. На фарбу олај[109] и посао потрошено је 15, а за плех чак 554 
форинте. Трошак за даске је, у односу на лим, релативно мали и износи 71, 
а за ексере 36 форинти. Мали колајни ексери плаћени су 15, а цин и олово 
45 форинти. За угаљ је дано 10, за “шлосера”[110] и ковача 12 и пол, а за 
зидара 5 форинти. За пет мјерова негашеног креча дато је 10, а за остале 
ситнице још десет форинти.

[106]  Мјеров – старинска запреминска мјера за зрнасту храну различите тежине 
(обично између 40 и 80 ока). Према Речник наших старих мера Милана Влајинца (трећа 
свеска, стр. 580), мјеров “у јавном промету истиче се као призната и јако распрострањена 
запреминска мера за жита и друге ситне ствари, назван у пракси мерицом или мецом, 
а у хрватским крајевима особито ваганом, одомаћена у свима областима бив. Аустро-
Угарске”. Стјепан Сршан у књизи Барања 1785. године (стр. 9), у дијелу под насловом 
“Најуобичајније старе мјере”, наводи да је “1 ваган пшенице = 46 кг”, “1 ваган јечма = 37 
кг”, “1 ваган ражи = 41 кг”, а “1 ваган зоби = 25 кг”. 

[107]  Сентивањ (Baranyaszentistván) – данас Петловац.
[108]  Клонфер (њем. Klempner) – лимар.
[109]  Олај – ланено уље.
[110]  Шлосер (њем. Schlosser) – бравар.
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Наведени трошкови представљали су велики издатак и терет за 
Црквену општину и износили су неколико укупних годишњих прихода. 
Тадашње водство Црквене општине показало је завидну вјештину у вођењу 
посла, али и након тога у враћању и подмирењу дугова. Усто, појединци 
који су водили те послове сигурно су имали углед и ауторитет чим су 
били у стању позајмити значајне своте новца и то више од половине “без 
интереса” (тј. без камате).

Новац за изведене радове прибављен је на сљедећи начин. Мјештани 
су Црквеној општини поклонили 26 свиња и 4 краве, које су продате за 
220 форинти. Од продатих дрва остварена је 41 форинта, а “от прошена 
жита” 57 форинти. Поклон “от обштества” (вјерујемо да се мисли 
на мјесну власт - општину) износио је 100 форинти. Од већ споменутог 
Штофлина из Сентивања, од кога је позајмљивано у више наврата “са 6% 
интереса”, сада је позајмљено 179 форинти и то “без интереса”. Највећи 
износ позајмљен је од господина провизора Самуела Рота из Каранца и 
то 300 форинти са 6% интереса годишње. Алекса Бојанин позајмио је без 
интереса 232, Нинко Хорват без интереса 128 форинти, а Јово Бојанин 
100 форинти с интересом.

Тако се, уз стари дуг од 140 форинти, Црквена општина болманска 
задужује новим дугом од 400 форинти са 6 посто камата и дугом од 539 
форинти без камата. Према томе, на крају 1824. године укупан дуг износио 
је 1.079 форинти. Наведени терет Црквена општина распоредила је на све 
становнике и направила план како да се новац врати. Идуће, 1825. године 
плаћена је камата на позајмљени износ, а Штофлину из Сентивања и 
Алекси Бојанину враћен је новац. Нинко Хорват из Болмана поклонио је 
износ који је претходно позајмио тако да је он био највећи дародавац са 128 
форинти. Дуг господину провизору Роту враћен је 1829. године кад је из 
сиротињске касе позајмљено 300 форинти. Сав дуг враћен је 1836. године.

Године 1824. тутори су били Стојан Бијелић, Миха Купинић и 
Максим Болманац. У то вријеме болмански кнез био је Сава Чепинац.

На крају записа уз Рачун за 1824. годину стоји да је “Во инвентаријуме 
прибављено торањ то јест дрво изнова 7 хвати с крестом заједно висок, 
лимом покрит и са четири стране прозори на којима су шалони[111], зелени 
фарбати и украшени”.

Ни торањ ни школа нису сачувани. Почетком двадесетог вијека 
направљена је нова школа, чија зграда, прилично оронула постоји и 
данас. Торањ је срушен у Болманској бици у Другом свјетском рату, кад 
је црква потпуно изгорјела скупа с инвентаром и скупоцјеним барокним 

[111]  Шалони – жалузине (франц.).
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иконостасом. Тако је баштина предака нестала у пламену, а генерацијама 
које су долазиле, умјесто да чувају баштину, остало је да граде све изнова.

•	Болмански	домаћини	1824.	године

Поменућемо још и болманске домаћине из те давне 1824. године. 
Већина њих у кући је имала по два, али и више брачних парова који живе 
скупа. Највећи број парова (по шест) живио је у кућама Станка Бијелића 
и Стефана Бијелића, а затим по пет у кућама Максима Чепинца, Јакова 
Јанковића и Митра Хорвата. Укупно је тада у Болману био 181 брачни 
пар. Имена и презимена домаћина наводимо онако како их је забиљежио 
тадашњи свештеник Прокопије Станковић (за ову прилику сложене 
абецедним редом).

1. Крста Аћимовић
2. Исајло Баћанов
3. Михаил Бачванин
4. Матија Бајић
5. Филип Белоичић
6. Јеврем Бијелић
7. Кузман Бијелић
8. Станко Бијелић
9. Стефан Бијелић

10. Тима Бијелић
11. Гојко Бојанин
12. Исајло Бојанин
13. Недељко Бојанин
14. Пантелија Бојанин
15. Петар Бојанин
16. Тима Бојанин
17. Глишо Болманац
18. Максим Болманац
19. Исајло Бошњак
20. Јаков Бошњак
21. Јеремија Бошњак
22. Михаил Бошњак
23. Саво Бошњак
24. Стојша Бошњак

25. Тодор Бошњак
26. Живко Бошњак
27. Максим Чепинац
28. Нићко Деспотовић
29. Станко Доброкес
30. Андрија Дорић
31. Ђука Дорић
32. Кузман Дорић
33. Проко Дорић
34. Јеремија Драгићевић
35. Тома Драгићевић
36. Георгије Газдић
37. Лазо Газдић
38. Тешо Грујић
39. Митар Хорват
40. Васо Хорват
41. Нинко Иванчевић
42. Петар Иванчевић
43. Гаврило Јанић
44. Недељко Јанић
45. Тешо Јанић
46. Цвијан Јанковић
47. Илија Јанковић
48. Јаков Јанковић



66 Jovan M. Nedi}

49. Лазар Јанковић
50. Васо Јанковић
51. Мојсеј Кочић
52. Кузман Колар
53. Живко Колар
54. Недељко Коцкар
55. Стефан Кожић
56. Миха Купинић
57. Рако Кувежданин
58. Васо Кувежданин
59. Пантелија Лалић
60. Максим Манојловић
61. Стеван Манојловић
62. Симо Марић
63. Максим Марјановић
64. Петар Марјановић
65. Тима Марјановић
66. Илија Милић
67. Ђука Митрић
68. Јоцо Мишковић
69. Марко Мишљеновић
70. Тошо Наранчић
71. Митар Новаковић
72. Мојсеј Новаковић
73. Стефан Новаковић
74. Глишо Обрадовић

75. Милош Обрадовић
76. Стефан Опанчар
77. Теодор Пашић
78. Глишо Радишић
79. Васо Радишић
80. Максим Радомировић
81. Рацко Радовановић
82. Петар Савковић
83. Петар Сечујац
84. Живко Сечујац
85. Андрија Стојановић
86. Мишо Страјнић
87. Тешо Суботић
88. Стојан Шимић
89. Симо Штучић
90. Павел Тадић
91. Ђука Татомировић
92. Гојко Вељковић
93. Кузман Вилић
И преко Језера:
94. Нинко Ђонлагић
95. Петар Ђонлагић
96. Тимо Ђонлагић
97. Стефан Шимић
98. Живко Васиљевић
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Финанцијско пословање од 1807. до 1867.                       
године
•	Увод

Пословање Црквене општине болманске зависи од укупних 
економских прилика, али и од прилика и живота у селу. О економским (не)
приликама у некадашњем Болману, о тадашњем привређивању, о цијенама 
и обичајима давања “милостиње” Цркви, па и уопште о тадашњим 
житељима, сазнајемо из сачуване архиве Црквене општине и парохије 
болманске.

Задаци Црквене општине били су да се брине о Храму, парохијском 
дому, школи, приходима и расходима те о свему што је потребно за рад 
цркве (просфора[112], тамјан, уље, свијеће, плата звонару, црквени инвентар, 
свештеничка одежда, црквене књиге итд.). Црквена општина има свој 
(завршни) рачун, који се закључује почетком сљедеће године, обично у 
јануару. Из сачуваних Протокола рачунов церкве Болманскије пратимо 
финанцијско пословање Црквене општине од 1807. до 1867. године, дакле 
у периоду од 60 година.

У наведеним Протоколима и у помоћним књигама које су служиле 
за састављање (завршног) рачуна не употребљава се назив “црквена 
општина” нити “парохија”, већ се говори о “церкви” или “Храму св. ап. 
Петра и Павла”. Подаци који се овдје износе односе се на рад Црквене 
општине, али се у тексту употребљава и назив “Црква” (овдје писан великим 
почетним словом), који се користио и у наведеним Протоколима. Биљешке 
о појединим приходима и расходима, који настају током године, уписују се 
у помоћне књиге. Протоколе рачунов и помоћне књиге вјероватно је водио 
свештеник, но могуће је да је рачуне уписивала и нека друга особа (нпр. 
учитељ). Тутори на крају године “предају” рачун, који потписује и овјерава 
јавни биљежник. Од године 1812. више нема овјере јавног биљежника, 
но остаје овјера протопрезвитера и свештеника уз наведене туторе, уз 
чија се имена некад налази и печат, а некад не. Од 1857. године, уз печат 
протопрезвитера и пароха, налази се и печат уз имена тутора.

Од имовине Црква је тада имала ¾ сесије[113] земље (“три фертаља 
земље” како се наводи у инвентару на крају Рачуна за 1838. годину). 

[112] Просфора – “у православној цркви, бесквасни хлепчић од пшеничног брашна 
који се као причест дели верницима после литургије” (Клајн, Иван – Шипка, Милан, 
Велики речник страних речи и израза, “Прометеј”, Нови Сад 2008, стр. 1009)

[113] Према књизи Стјепана  Према књизи Стјепана Сршана Барања 1785. године (стр. 35) сесија или 
селиште био је сељачки земљишни конститутив по коме су се одређивале порезне обавезе 
и подавања. 
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Претпостављамо да се радило о двадесетак катастарских јутара које је 
уживао свештеник. Крајем 19. вијека Црква је имала 26 јутара земље, а прије 
Другог свјетског рата четрдесетак јутара. Црква је власник и парохијског 
дома те школе. Није познато гдје су се налазили школа и парохијски дом 
прије него што су купљени парохијски дом и школа крај самог Храма, који 
и данас постоје (али су девастирани). Ти објекти близу Храма називају 
се данас старима будући да постоје и нови парохијски дом (уз стари) и 
нова школа у Улици Саве Ковачевића, с лијеве стране пута према Новом 
Болману.

У рачунима Цркве нема расхода за плате свештеника и учитеља. 
Свештеник је уживао црквену земљу и имао приходе од парохијана 
(приходи од сахрана, вјенчања, крштења, свећења водице).

•	Приходи

Црквене приходе чине приходи од продаје свијећа, од “тасе”, од 
“звонооглашенија”[114] те од продатих “столова” (у ствари посебних столица 
у Храму, којих је, према попису инвентара на крају Рачуна за 1837. годину, 
било 30). Столице су се продавале старим особама, које су у њима могле 
стајати и сједити током литургије и других обреда. Након њихове смрти, 
столице су се поново продавале.

Осим тих прихода, који се тичу самог Храма и црквених обреда, посто- 
је и приходи које Црква остварује од разних “милостиња”, тј. од добровољ-
них прилога, како је већ речено у претходном тексту. У приходима наведеним 
у рачуну понекад се добровољни прилози не наводе као “милостиња”, већ се 
каже “церкви поклони” или “церкви даде” уз навођење имена и презимена 
дародавца.

Црква је имала приход и од “прошенија”, односно од “прошеног жита, 
зоби, кукуруза, свиња”. Није јасно каква је разлика између “милостиње”, 
која представља добровољни прилог, и “прошенија” које се помиње као 
“прилог” (обично се говори о приходима од “прошеног жита”). Такав 
приход спомиње се све до 1857. године, а он је неких година био прилично 
велик. На примјер, 1809. године Црква је “за прошено жито, зоб и свиње 
продато” остварила 337 форинти, а годину раније, 1808. године, остварено 
је “от прошениј свиња” 413 ф., “от жита прошена” чак 658 ф., а “за зоб 
и јечам прошено” 208 форинти. Једно вријеме (први пут се помиње 1836. 
године) постоји и “милостиња от освјешченија жита“, од које се такођер 
остварује приход, али много мањи него онај “от прошенија”.

[114]  Звонооглашење – “звоњење звона у цркви којим се оглашава да је неко умро, 
погребно оглашење” (Речник српскохрватског књижвног и народног језика, књига VI, 
САНУ, Београд 1969, стр. 682).
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Напоменули смо већ да је постојао и обичај давања прилога Цркви 
приликом сазивања мобā. Из тога смо податка сазнали да су и у Болману 
сазиване мобе, а на податке о таквом даровању Цркви наилазимо у 18. 
вијеку, 1796, 1797. и 1800. године. Посљедњи прилог Цркви приликом 
сазивања моба налазимо 1820. године. Претпостављамо да то значи да се 
поједини послови више нису обављали сазивањем мобā.

Цркви су прилагали и парохијани радећи на спахијском имању па 
тако у Рачуну за 1821. годину, међу приходима, стоји: “Жита чтосу људи 
на спахијскому гувну вершили и Церкви поклонили”. Том приликом Црква је 
добила 100 мјерова жита, али их није продала. Наведена количина водила 
се као приход без износа у новцу.

Прилог за Цркву скупљао се и у приликама кад је Цркви требао 
новац за неки већи посао (нпр. за обнову Храма, парохијског дома и сл.), 
а понекад се наводи да се у таквим случајевима (изградња или обнова 
Храма, парохијског дома и школе) сакупљао и порез (1834. године “у име 
парохиалног дома савокуплена пореза” 160 форинти).

Свечари су Цркви давали прилог “на икону” оног дана кад славе крсну 
славу. Такав приход у рачунима налазимо већ крајем 18. вијека. Обичај да 
се Цркви даје прилог на дан крсне славе сачувао се до данас и придржава га 
се већина парохијана. Приход “на икону” сакупљао се и на Петрово, дакле 
на дан храмовне славе. Икона би се на Петрово носила од куће до куће 
или би сами домаћини приступили у храм те дали прилог. Тај се обичај 
одржавао до пред крај 20. вијека.

Парохијани су Цркви поклањали и стоку (у помоћним књигама за 
1800. годину стоји: “Живан Коћић[115] поклони краву”, а као вриједност 
краве уписан је приход од 16 форинти). Обично су поклањане свиње, некад 
и краве, које је Црква продавала и тако остваривала приход. Приход се 
понекад остваривао и од улазница (за вашар и сл.). Године 1799. у помоћним 
књигама наведен је приход “елпиза од шатри” у висини од 2,20 форинти.

Вишак прихода Црква је позајмљивала парохијанима уз камату 
углавном од 6% годишње. Вишак прихода над расходима из прошле године 
уносио се као приход сљедеће године. Кад није било довољно прихода, 
Црква се задуживала и плаћала камате док не би скупила довољно прихода 
да врати дуг.

[115]  То презиме свештеници у протоколима биљеже различито. У пописима болманских   То презиме свештеници у протоколима биљеже различито. У пописима болманских 
породица употребљавамо најчешћу варијанту: Хожић. Негдје у биљешкама свештеника 
та се породица помиње као Козић или као Кожић. 
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•	Расходи

Расходе су чинили издаци за куповину свијећа, зејтина и тамјана те на 
просфоре. Највећи дио расхода били су трошкови “репарације” (поправка) 
Храма, парохијског дома и школе те набавка опреме за школу. Уколико се 
Црква задуживала, у расходе су убрајани и камате и дуг. Расход је био и 
“предавање рачуна”, иако није јасно на чега се односио.

•	Преглед	приходa	и	расходa	од	1807.	до	1867.	године

Кроз доњу табелу можемо пратити приходе и расходе Цркве од 
1807. до 1867. године изражене у форинтама. Посебно наводимо три 
врсте прихода, који се јављају кроз цијело проматрано раздобље (приход 
од продаје свијећа, од “тасе” и од “милостиње”). Ти приходи показују 
финанцијску способност становништва те кретање вриједности валуте, као 
и “добре” односно “лоше” године. У посљедњу колону табеле за сваку су 
годину уписана имена тутора (обично су била тројица, некад двојица или 
чак четворица). Имена записујемо онако како су уписана у Протоколима 
рачунов.

Година Приходи Расходи

Поједине врсте прихода

 Тутори

свијеће “таса” “мило-
стиња”

1807. 516 495 124 61 217

Јаков Јанковић, 
Тимо Бошњак, Јован 

Газдић, Стефан 
Бијелић

1808. 2540 2160 148 62 238
Јован Газдић, Ђурађ 
Бајић, Нинко Хорват, 

Стефан Бијелић

1809. 1268 1193 186 70 204
Нинко Хорват, 

Стефан Бијелић, 
Ђука Дмит.

1810. 898 405 221 90 369
Стефан Бијелић, 
Ђука Дмитрић, 

Милош Обрадовић 

1811. 1209 572 282 88 336
Стефан Бијелић, 

Михаил Купинић, 
Јов. Газ.
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Година Приходи Расходи

Поједине врсте прихода

 Тутори

свијеће “таса” “мило-
стиња”

1813. 272 124 76 57 31
Петар Ив., Максим 

Чепинац, Тешо 
Опанчар

1814. 463 199 80 66 42
Мак. Чеп., Стојан 

Бошњак, Нићо 
Белоичић

1815. 934 1186 86 76 498
Мак. Чеп., Стојан 

Бошњак, Нићо 
Белоичић

1816. 600 583 150 73 205
Стефан Б., Миха 
Купинић, Петар 

Савковић

1817. 331 266 179 74 44
Живко Колар, 

Тешо Јанић, Стојан 
Бошњак

1818. 320 279 130 74 50
Стојан Бошњак, 
Т. Јанић, Никола 

Аћимовић

1819. 207 121 88 58 - Стојан Бошњак, 
Максим Болманац

1820. 294 193 109 52 31 Петар Иванчевић, 
Петар Савковић

1821. 332 191 109 53 38
Ст. Бијелић, Мих. 

Купинић, Јаков 
Јанковић

1822. 791 508 116 39 46
Дмитар Хорват, 

Стоко Биј., Теодор 
Сечујац

1823. 494 294 100 77 31
Дм. Хор., Стоко 
Бијелић, Миха 

Купинић
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Година Приходи Расходи

Поједине врсте прихода

 Тутори

свијеће “таса” “мило-
стиња”

1825. 653 636 75 36 423 Ст. Бијелић, Георгиј 
Обрад., Тошо Груић

1826. 308 234 63 43 28
Ст. Бијелић, М. 
Купинић, Лазар 

Газдић

1827. 214 151 62 45 27
Ст. Бијелић, М. 
Купинић, Лазар 

Грујић

1828. 302 289 87 47 44
Стеф. Биј., Теодор 

Сечујац, Георг. 
Дмитрић

1829. 491 474 70 37 34
Сава Чепинац, Г. 

Дмитрић, Евтимиј 
Баић

1830. 260 242 77 55 95
Аћим Бијелић, 

Евт. Иванч., Јован 
Јанковић

1831. 181 128 62 51 34
Јован Јанковић, 
Пантелија-Пане 

Бојанин

1832. 339 169 61 50 133
Софр. Деспотовић, 

Евт. Иван., Пан. 
Бошњак

1833. 325 249 59 50 34
Евт. Иван., Теодор 
Суботић, Михаил 

Бијел.

1834. 393 251 75 53 62
С. Деспотовић, 

Евт. Бајић, Исаил 
Бошњак

1835. 388 225 97 65 27
С. Деспотовић, 

Евт. Бајић, Аћим 
Обрадовић
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Година Приходи Расходи

Поједине врсте прихода

 Тутори

свијеће “таса” “мило-
стиња”

1837. 326 247 116 72 40
С. Деспотовић, 

Е. Бајић, Милош 
Бијелић

1838. 471 429 138 78 111
С. Деспотовић, 

Ј. Обрад., Станко 
Доброкес

1839. 964 932 114 78 57
С. Деспотовић, 
Прок. Хорват, 
Василије Биј.

1840. 694 613 119 89 145
С. Деспотовић, П. 

Хорват, Георгиј 
Газдић

1841. 524 516 122 80 145 Г. Газдић, Недељко 
Б., Петар Обрадовић

1842. 408 308 127 81 170
Стефан Колар, Лазар 

Бијелић, Глишо 
Хорв.

1843. 437 367 122 78 56
Стефан Колар, Лазар 

Бијелић, Глишо 
Хорв.

1844. 344 283 102 63 22
Стефан Колар, 

Лазар Бијелић, Јован 
Коцкар

1845. 350 213 125 65 65
Стефан Колар, 

Лазар Бијелић, Јован 
Коцкар

1846. 519 474 143 67 140 Г. Газдић, Ј. Коцкар, 
Станислав Ивановић

1847. 396 392 106 62 18 Г. Газдић, Ј. Коцкар, 
Станислав Ивановић
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Година Приходи Расходи

Поједине врсте прихода

 Тутори

свијеће “таса” “мило-
стиња”

1849. 440 153 121 72 27
Георг. Бијелић, Ј. 

Обрадовић, Аврам 
Опанч.

1850. 592 225 113 58 41
Живко Поповић, 
Петар Бојанин, 

Пант. Јанић

1851. 585 254 166 36 39 Петар Газдић, Петар 
Колар, Вас. Јанковић 

1852. 400 281 60 25 30
Лазар Манојловић, 

Ст. Јанић, Евт. 
Хожић

1853. 163 153 50 18 42
Лазар Манојловић, 

Ст. Јанић, Евт. 
Хожић

1854. 196 182 53 26 29 Лазар Манојловић, 
Стефан Лалић

1855. 203 198 70 31 46
Г. Дмитрић, Живко 

Поповић, П. 
Обрадовић

1856. 181 140 54 21 53
Евт. Хожић, В. 

Јанковић, Станко 
Радишић

1857. 229 105 48 19 43
Стефан Дмитрић, 

В. Јанковић, С. 
Радишић

1858. 130 95 41 18 35
В. Јанковић, С. 

Дмитрић, Богдан 
Коцкар

1859. 185 111 77 38 18
С. Дмитрић, Б. 
Коцкар, Теодор 

Вељковић
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Година Приходи Расходи

Поједине врсте прихода

 Тутори

свијеће “таса” “мило-
стиња”

1861. 286 140 62 29 12
Живко Поповић, 

Јеф. Јанк., Дионисиј 
Дорић

1862. 307 160 84 36 25
Ј. Стојаковић, Д. 

Дорић, Марко 
Јанковић

1863. 360 187 91 37 50
Јован Баић, М. 
Јанковић, Сава 

Доброкес

1864. 291 168 94 36 43
Тадија Вељковић, 

Ј. Бајић, Сава 
Доброкес

1865. 337 209 84 37 31 Живко Габошац, С. 
Дмитрић, Б. Коцкар

1866. 372 286 84 38 85
М. Дмитрић, М. 
Бијелић, Марко 

Татомир

1867. 332 149 95 44 47 М. Дмитрић, Никола 
Бојанин, М. Татомир

•	Финанције	Црквене	општине	болманске	од	1807.	до	1867.

Висина рачуна за поједину годину указује на инвестицију коју 
црква има у тој години, на планирану или непланирану “репарацију” 
неког црквеног објекта. Чини се да је Црква највише проблема имала с 
црквеним торњем па је зато највећи износ рачуна био 1808. године кад 
је он поправљан. Чак 1.600 форинти плаћено је “клонферу” за поправак 
торња “с његовим лимом”. Но, поправак није завршен те се радови, судећи 
по утрошеном износу од 310 форинти, обављају и 1809. године, али 
знатно мањег обима него претходне године. Од 1809. до 1815. нема већих 
инвестиција, осим поправка школе 1814, на који се троше 43 форинте. 
Године 1815. поправљен је црквени кров, на што је поново потрошен већи 
износ: 200 форинти на “цимермајстора”, 386 на шиндру, 135 на ексере 
и 212 на даске (515 комада). Наредних година враћају се дугови настали 
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поправком крова, једино се 1818. године троши 96 форинти “тишљеру[116] 
за врата на цркви и порти” и прикупља се новац за школу, која је завршена 
1822. године. Црква је идуће, 1823. године вратила износ од 150 форинти, 
који је годину прије позајмила, али исте те године опет има проблема с 
поправком торња, о чему је већ било ријечи.

Трошак настао поправком торња веома је оптерећивао рачун Цркве, 
тако да се на сваки начин настојало скупити потребан новац и успоставити 
ликвидност рачуна. Занимљив је примјер како се 1826. године дошло до 
новца. У Рачуну стоји да је “обштество спаилуку фатове секло и цркви 
поклонило” чиме је остварен приход од 148 форинти. Дуг Цркве из 1826. 
године износио је 540 форинти, што је велик дуг кад се узме у обзир да је 
приход те исте године био свега 308 форинти. Зато Црква наредних година 
враћа дугове и плаћа камате на позајмљени новац. Године 1828. Црква још 
увијек има дуг од 540 форинти, али од парохијана потражује укупно 358 
форинти.

До куповине “парохиалног” дома 1839. године Црква готово да 
нема већих инвестиција, осим оних најнужнијих (на примјер, поправак 
“пенџера”[117] на Храму, за што је утрошено 25 форинти, те 5 потрошених 
форинти на школску “фуруна”[118]). За парохијски дом те године плаћено је 
800 форинти и остаје дуг од 100 форинти. Црква је тада купила парохијски 
дом у близини Храма, а није нам познато гдје се до тада налазио. Први 
и једини пут у проматраном периоду наилазимо на податак да је од 
“христијана” сакупљено пореза 160 форинти. Осим тога Црква је морала 
позајмити и 250 форинти из “сиротињске касе”.

Поправак црквеног крова идуће године Цркву кошта преко 400 
форинти, уз већ постојећи дуг од 100 форинти за парохијски дом. Како би 
могла испунити све обавезе, Црква поново узима позајмицу од “сиротињске 
касе” и то 150 форинти, а остатак од 200 форинти Цркви позајмљују сами 
парохијани. Дуг који је тада настао износио је чак 500 форинти и Црква 
га враћа у идуће три године: године 1841. враћено је 300 форинти, године 
1842. 50 форинти, а 1843. остатак дуга од 150 форинти. Те 1843. године 
наилазимо и на друге ситне расходе. Тако се на предавање црквеног рачуна 
троши 20 форинти, а на “Конвенцију Гд. Епископа” 16,30 форинти.

Након уређења црквеног крова, постепено се уређује парохијски дом, 
а 1844. године он се ограђује даскама, што кошта 25 форинти, колико је 
потрошено и на поправак школе.

[116] Тишљер – столар (њем. Tischler).
[117]  Пенџер – прозор (тур.). 
[118]  Фуруна – пећ (тур.). 
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Школска зграда (на мјесту гдје се и данас налази стара школа) купљена 
је негдје крајем 1845. или 1846. године. Чини се да је Црква искористила 
прилику да би купила зграду преко пута парохијског дома и Храма, но 
није познато од кога је купила ту зграду, као ни колика је цијена стварно 
плаћена. У Рачуну за 1846. годину стоји да је плаћана 156 форинти. Није нам 
познато гдје се налазила стара школа, подигнута 1822. године, но вјерујемо 
да је у послу око куповања нове школе учествовала и сама болманска 
Општина или нетко трећи тко је преузео стару школу, тако да је износ од 
156 форинти само разлика у цијени. У прилог таквом објашњењу иде и 
упис прихода у 1847. години гдје се наводи да 120 форинти “од обштине 
примисмо, што смо при исплаћивању Школе позајмили”. Судећи по свему, 
Општина је помогла Цркви да купи нову школу у центру села, близу Храма 
и парохијског дома, тако што је откупила стару школску зграду.

Година 1847. занимљива је и по податку да су те године на поправак 
Храма утрошене 232 форинте, но у расходима нису наведени детаљи 
поправка. О каквом је поправку ријеч нешто се може сазнати из прихода за 
ту годину, гдје се наводи да је остварен приход од 18 форинти “за продати 
црковниј цреп штое претекло”. С црквеним торњем је, судећи по издацима 
за његов поправак, често било проблема, а тај је пут, умјесто шиндром, 
покривен цријепом.

Кров на купљеној школи поправљен је 1848. године, а за поправак су 
утрошене 43 форинте. Парохијски дом и новокупљена школа захтијевали 
су стална улагања и поправак па се на њих наредних година редовито 
трошио дио црквених прохода. Тако, на примјер, 1850. године потрошене 
су 54 форинте на прекривање парохијског дома. Те исте године постављен 
је крст од дрвета “у пољу”, на што су потрошене 23 форинте. Идуће, 1851. 
године купљене су четири пећи, а свака је коштала 5 форинти. Двије су 
биле намијењене школи, а двије парохијском дому.

Године 1852. окречен је Храм. За то је требало 70 мјерова креча, 
што је укупно коштало 70 форинти. За трску је 1853. године плаћено 
2,90 форинти, а њоме је прекривена штала уз парохијски дом. За тај 
посао мајсторима је плаћено 15,80 форинти. Године 1854. на “репарацију 
евангелија” потрошена је 21 форинта. За тај трошак добијено је “от једнога 
христијанина на репарацију евангелија“ 12,90 форинти.

Године 1853. приход се знатно смањио у односу на претходну 
годину, с 400 на 163 форинте (или се можда промијенила вриједности 
валуте). Самим тиме знатно је смањено и улагање у поправак и обнову 
Храма, школе и парохијског дома. Тек 1861. године поново се троши 50 
форинти на покривање Храма, а вишак прихода Црква даје “под интерес” 
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парохијанима. Године 1863. поново се крече Храм и парохијски дом, на 
што је утрошено 27 форинти. За двадесет празничних икона за “целивање” 
плаћене су 24 форинте. Наредне, 1864. године на “репарацију и уметање 
звона” потрошено је 38 форинти. Храм је поново поправљан 1866. године, 
кад је утрошено 130 форинти. Посљедње године коју пратимо, 1867, за “5 
комада камена ради постављања церкве” утрошене су 22 форинте.

Од 1853. године финанцијске се активности Цркве успоравају. Знатно 
се смањују приходи па Црква не иде у значајније инвестиције, већ се новац 
углавном позајмљује парохијанима. Истина, Црква је дотад ријешила 
основне проблеме: купљене су двије зграде: за школу и парохијски дом, 
обје близу Храма, а Храм је поправљен и покривен цријепом.

•	Цијене	и	звонарева	плата

У проматраном периоду (а и десетак година раније) пратићемо и 
кретање цијена појединих роба за које податке налазимо у Протоколима 
рачунов.

“Кило” кукуруза коштало је 1797. године 3 ф., а 1799. године 1,50 
ф. Осмак креча коштао је 1798. године 0,20 ф. Године 1800, кад је Живан 
Коћић Цркви поклонио краву, она је продана за 16 ф. Године 1809. пет 
дасака коштају 2,20 ф., исте године “кило” кукуруза кошта 10 ф., а “кило” 
жита чак 12 ф. Године 1822. мјеров жита кошта 2,50 ф., а кукуруза 3 ф. 
Десет година касније мјеров кукуруза кошта 2 ф., а зоби 1,26 ф. Године 
1834. Евтимије Иванчевић поклонио је Цркви пет свиња, које су продане 
за 32 ф. Занимљиво је да те исте године мјеров зоби кошта 3 ф., што је 
дупло више него 1832. године. Шест година касније (1838) мјеров кукуруза 
кошта 2,12 ф. Године 1840. мјеров жита је 3,45 ф., а мјеров кукуруза 2 ф. 
Двије године касније (1842) цијена мјерова кукуруза остала је иста, а жита 
је износила 3,25 ф. Године 1845. цијене се мијењају па је тада мјеров жита 
2,50 ф., а кукуруз 3 ф. Године 1848. за “неколико комада дрва продати” 
остварен је приход од 15 ф.

Плата звонарева (ријетко се употребљава израз „служитељ 
церковниј“), чији је рад исти сваке године, није била једнака па је тако 1808. 
износила 8 ф., 1814. г. 14 ф., 1815. г. 11 ф., а 1816. само 8 ф. Наредне, 1817. 
г. примио је 14, а сљедеће, 1818. г. 13 форинти. Од 1820. до 1828. године 
прима 12 ф. годишње, а 1829. свега 6 ф. Плата му се повећава тек 1833. 
године на 14, а сљедеће године и на 15 ф. Године 1837. прима плату од 20 
ф., а таква му остаје све до 1854. године, кад поново пада на 8 ф. и остаје 
таква до краја проматраног периода, до 1867. године. То, међутим, нису сви 
звонареви приходи. Претпостављамо да је и у то вријеме имао приход од 
“звоњаве на_облак”, који се давао у житу или у новцу.
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•	Закључак

На крају можемо закључити да је у проматраном периоду Црква 
економски пословала успјешно. Купљени су парохијски дом и нова школа. 
Прије тога је саграђена претходна школска зграда и обновљен Храм. 
Заслуга је то водства Цркве, али и свих парохијана, који показују своју 
оданост Цркви и спремност да чувају и сачувају оно што је наслијеђено од 
предака. Описаних шест деценија само су један период у историји Црквене 
општине болманске, чије се постојање не мјери годинама, већ - вијековима.

Болманска ономастика[119]

•	Женска	и	мушка	имена

У другој половини 18. вијека у Болману налазимо углавном 
хришћанска имена (имена из црквеног календара) те у мањој мјери српска 
народна имена.

Дјеца рођена 1777. године добила су, на примјер, ова имена (наводимо 
их хронолошким редом): Марта, Марта и Марија, Василија, Ана, 
Александар, Алексија, Кирил, Ана, Марија, Мара, Јеремија, Андрија,           

[119] Školske godine 2008/2009.  Školske godine 2008/2009. Sonja Nedić, tada maturantica Gimnazije Beli Manastir, a 
u trenutnu redakture ove knjige studentica na Odjelu za kulturologiju Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, smjer Medijska kultura, napisala je maturski rad s naslovom Etnici, 
ktetici, mikrotoponimi i nadimci sela Bolmana i neposredne okoline. Mentorica tog maturskog 
rada bila je Radmila Mecanov-Pofuk, profesorica hrvatskog i srpskog jezika. U radu je 
prezentirana bogata kolekcija etnika, ktetika, mikrotoponima i nadimaka iz Bolmana, Majških 
Međa i Novog Bolmana. Kao izvor za taj rad poslužila je i ova knjiga u rukopisu, ali je dosta 
građe skupljeno i originalnim istraživanjem.
Sonja Nedić je rođena u Osijeku 1990. godine, od rođenja živi u Belom Manastiru, ali starinom 
po liniji njenog oca Jovana S. Nedića potječe iz Bolmana.

Slika	18	–	Litija pred južnim vratima Hrama (Bolman, 
1967)
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Стојан, Алинка, Марта, Стефан, Пелагија, Филип, Настасија, Јулијана, 
Десанка, Петар, Стојан, Аврамије, Ватима, Пелагија, Цвијан.

Најчешћа женска имена тада су била (наводимо их абецедним 
редом): Агата, Алексија, Ана, Анастасија, Анђелија, Анка, Аврамија, 
Босиљка, Божица, Дамјанка, Дара, Десанка, Дмитра, Драгиња, 
Ђурђија, Христина, Јекатарина, Јелена, Јелисавета, Јелка, Јевросима, 
Јованка, Јулијана, Јулка, Љубица, Макивија, Марија, Марта, Милица, 
Настасија, Наталија, Неда, Параскева, Пелагија, Персида, Ружица, 
Сара, Савка, Сенија, Симеона, Смиљана, Софија, Стана, Стеванка, 
Стојана, Томанија, Василија, Живана.

Рјеђа женска имена била су: Агрипина, Богдана, Цвијета, Дафина, 
Данојла, Дивна, Добрија, Достана, Емилија, Евдокија, Евгенија, 
Фемија, Флора, Грозда, Иконија, Јефимија, Јерина, Ковјана, Латинка, 
Љиља, Макрена, Мила, Наранча, Павлија, Рахила, Риста, Саранфиља, 
Савинка, Тадијана, Теодосија.

Најчешћа мушка имена тада су била: Аксентије, Александар, 
Андрија, Антоније, Атанасије, Аврам, Аврамије, Богдан, Божидар, 
Цвијан, Дамјан, Димитрије, Дионисије, Добран, Филип, Гаврил, 
Георгије, Глигорије, Гојко, Игњатије, Илија, Исидор, Јаков, Јефрем, 
Јеремија, Јевтимије, Јосиф, Јован, Кирил, Крста, Кузман, Лазар, Лука, 
Максим, Манојло, Марко, Матеј, Михаил, Милан, Милош, Милутин, 
Мојсеј, Наум, Недељко, Нестор, Никифор, Никола, Пантелејмон, 
Павле, Петар, Прокопије, Радован, Рајко, Роман, Самоило, Сава, 
Симеон, Станоје, Стефан, Стојан, Стојша, Теодор, Теофан, Тимотеј, 
Томо, Урош, Василије, Захарије, Живан.

Рјеђа мушка имена била су: Аћим, Алексеј, Арсеније, Ћира, 
Данило, Деспот, Ђорђил, Емануил, Генадије, Герасим, Јоаким, Јуриша, 
Константин, Корнелије, Костадин, Леонтије, Никита, Петко, Познан, 
Радосав (и други облици тог имена: Раде, Радислав, чешће тек од 1823), 
Сергија, Срето, Станивук, Станко, Тадеј, Трифон.

Тридесетих година 19. вијека налазимо и друга мушка и женска 
имена: Александра, Младен, Ненад, Радивој, Рајко, Татијана, Вукашин 
те посебна имена: Анатолија, Харитина, Јерна, Убава.

Средином 19. вијека (1855. године, а и нешто касније: 1860. и надаље) 
појављују се и имена Даница, Јустина, Љепосава, Миланка, Милева, 
Милка, Милосава, Милован, Ранка, Славка, Видосава, Вукосава, 
Зорица, Зорка.
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На име Бранко наилазимо 1808. године, на име Радивој 1809, на 
имена Благоје и Серђан 1816, на имена Драгојло и Драгомир 1819, на 
имена Ненад, Младен и Велимир 1820, на имена Цвјетко, Миливој, 
Мирко и Владимир 1821, на име Богољуб 1828, на име Стокан 1830. итд. 
Имена Јуриша и Станивук помињу се само у 18. вијеку.

•	Имена	близанаца[120]

Биљежимо и имена близанаца (с годинама кад се први пут појављују 
у протоколима рођених): Марта и Марија Хорват  (1777; најчешћа имена 
за близанке), Анка и Алинка Радовановић  (1780), Цвијан и Јекатарина 
Мишковић (1781), Герасим и Дара Иванчевић (1784), Петра и Павла 
Ђонлагић (1784), Кузман и Дамјан Бијелић (1786), Дмитра и Димитрије 
Шимић (1786), Стефан и Петар Ђорђевић (1787), Кузман и Стефан 
Новаковић (1790), Јованка и Петра Драгичевић (1792), Јеремија и Стана 
Бошњак (1792), Петар и Марта Обрадовић (1793), Јован и Теодосија 
Козић (1793), Захарије и Јелисавета Бошњак (1794), Марта, Марија и 
Василије Бијелић (1799), Теодор и Георгије Бошњак (1800), Јулијана и 
Настасија Радовановић (1801), Јефимија и Петар Колар (1801), Тимотеј 
и Марко Тиосављевић (1802), Сава и Игњатије Коцкар (1802), Василије 
и Дана Бијелић (1803), Стефан и Софија Радовановић (1803), Илија и 
Јелисавета Бошњак (1804). Затим још: Лазар и Марта Грујић, Недељко 
и Субота Бајић, Добран и Милутин Бојанин, Живко и Цвијан Јанковић, 
Јован и Јованка Кувежданин, Милинко и Милица Иванчевић, Живко 
и Живана Купинић, Смиљана и Босиљка Доброкес, Коста и Василија 
Марић, Милош и Урош Бијелић, Димитрије и Милица Поповић, Тинка 
и Јустина Бошњак, Данило и Дамјан Јанић, Дамјан и Дамјана (презиме 
није забиљежено).

•	Imena	rudina,	jezera,	kanala	i	bara

Imena rudina, jezera, kanala i bara u bolmanskom ataru potječe s kraja 
18. vijeka kad je prvi put vršena katastarska premjera. Ta imena su uglavnom 
slavenskog (srpskog, hrvatskog) ili turskog porijekla, no za neke rudine postoje 
i mađarska imena.

[120]  Nekoliko bolmanskih blizanačkih imena navedeno je i u knjizi Milice   Nekoliko bolmanskih blizanačkih imena navedeno je i u knjizi Milice Lađević Tvorbeni 
modeli imena blizanaca u Vojvodini, Filozofski fakultet - Institut za južnoslovenske jezike, 
Novi Sad 1987. “Podatke za mesta na teritoriji nekadašnje Vojvodine (...) Dardu, Bolman i 
Kneževe Vinograde na teritoriji Baranje dobila” je autorica “iz privatne zbirke dr V. Mihajlovića 
(originalne matične knjige iz kojih su uzeti ti podaci nalaze se u Arhivu Vojvodine u Sremskim 
Karlovcima)” (str. 65).
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U katastru i gruntovnici danas se, gledajući od sjevera prema jugu i 
od zapada prema istoku, koriste ova imena bolmanskih rudina[121]: Palež, 
Krčevina[122], Đukiš, Kućine[123], Kremenara, Čikluk[124], Podkaraš[125], 
Majške Međe, Međe, Karaševa bara, Pučevo, Zverinjak[126], Prekodarovac, 
Bolman, Pjeskovi[127], Kruševlje, Braskoč[128], Jabučje, Đipovina, Novi 
Bolman, Sedmitar, Bostani, Utrine[129], Adica[130], Đupanovac, Guvno, 
Prekofok, Kamarišće, Ciganski budžak, Gajić, Kočino jezero, Taborište, 
Kruščik,    Malo rašće[131], Veliko rašće, Budžak[132], Gakovac, Gložđe, Stari 
Bolman, Livade, Sepež[133], Trumina ada, Brijest[134].

Katastarska mapa iz 1884. godine, osim gore navedenih, sadrži i druga 
imena koja se danas više ne upotrebljavaju. Sa zapadne strane Bolmana na toj 
mapi naizlazimo na imena: Grujina hada, Mesarov budžak, Erakova hada, 
Kruševac, Milošova hada, Maiska Megue, Darovac, Zamais. Uz samo selo sa 
sjeverozapadne strane nalazi se Obradova greda. Istočno od Bolmana nalazi se 
Livadica (koja se danas zove Đipovina), s juga Paris i Piesak.

[121] Katastarski operat u Belom Manastiru za Katastarsku općinu Bolman.
Većina bolmanskih rudina spomenuta je i u prilogu “K.O. Bolman – Površine određene 

za prodaju”, Službeni glasnik Opštine Jagodnjak, IX 1 (15. IV. 2005) 11-14. U tom prilogu, 
međutim, neka su imena navedena pogrešno: Đipanovac umjesto Đupanovac, Krušik umjesto 
Kruščik, Prekodravac umjesto Prekodarovac. Spomenuta je i rudina Radoševa bara, koje 
nema u Preglednom nacrtu : stanje poslije komasacije. Radoševom barom Bolmanci nazivaju 
jednu leniju i njive uz nju prema Majškim Međama iza dijela sela koje se zove Bosanci. Lenija 
i njive uz nju do sjevernog ruba bolmanskog groblja zovu se – Kod groblja.

[122]  Krčevina – bolmanski izgovor: Krčev’na.
[123]  Kućine – bolmanski izgovor: Kuć’ne. U nekim izvorima: Kučine (kartografski prikaz 

Vodnogospodarski sustav u okviru Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira iz 2004. 
godine; izvor: www.beli-manastir.hr).

[124] Čikluk – u nekim izvorima to ime ima oblik Čikluci, npr. u kartografskom prikazu 
Vodnogospodarski sustav u okviru Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira iz 2004. 
godine (izvor: www.beli-manastir.hr). Bolmanci to ime obično izgovaraju u obliku Čikluke 
(“njiva u Čiklukama”). 

[125] Podkaraš – prema pravilu o jednačenju suglasnika po zvučnosti to ime treba pisati 
Potkaraš. U prilogu “K.O. Bolman – Površine određene za prodaju” ta se rudina naziva 
Potkaraševo.

[126] Zverinjak – koriste se i oblici Zvjerinjak i Zvjernjak.
[127]  Pjeskovi – bolmanski izgovor: Pijeskovi.
[128]  Braskoč – “mikrotoponim (Bolman, Baranja)” – (Rečnik mikrotoponima, str. 304).
[129]  Utrine – bolmanski izgovor: Utrne; kod izvornih govornika nema svijesti da bi to ime 

moglo potjecati od riječi “utrina”, koja se u Bolmanu ne upotrebljava.
[130] Adica – “mikrotoponim (Bolman, Baranja)” – (Rečnik mikrotoponima, str. 12); 

bolmanski izgovor: Ad’ca.
[131]  Malo rašće, Veliko rašće – u Preglednom nacrtu : stanje poslije komasacije piše rašče, 

što nije opravdano jer je riječ rašće nastala od imenice (h)rast.
[132] Budžak – “mikrotoponim � (Bolman, Baranja)” – (Rečnik mikrotoponima, str. 387).
[133] Sepež – vidjeti napomenu o tome mikrotoponimu u poglavlju IX. Majške Međe.
[134] Brijest – “mikrotoponim (Bolman, Baranja)” – (Rečnik mikrotoponima, str. 324).
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Osim gore navedenih, u katastarskoj mapi iz 1884. godine nalazimo još 
i ova imena: Kod Krivalja, Komoran, Kruščik se zove i Vargus, Okrugljak 
(jezero ili bara na rudini Sedmitar), Radic (kanal), Ritić, Kremenara se naziva 
Szelistye – Selište. Istočno od Kremenare nalaze Dubrava i Ugljara. Bostani 
se nazivaju Letnek[135], Zverinjak se naziva još i Netek,  Braskoč je bila bara ili 
jezero zapadno od sela. Nailazimo još i na imena: Babin grob, Dravica (kanal), 
Dregenje, Drumina hada, Duboka bara, Goli fok, Guste ive, Histsivoj fok, 
Ilovača, Kesza, Kostenac (negdje stoji i Kesztenacz), Lanište, Markova bara, 
Patak[136] (kanal!), Rakita, Vrbak.

Nekih imena nema na katastarskim mapama, ali su bila poznata i 
upotrebljavala se neko vrijeme: Grobljice (po pričama, nekad su se tu 
sahranjivala djeca, a nalazile su se između Međa i Livadice), Vinogradi 
(sjeverno od Bolmana, između Đukiša i Čikluka).

•	Dijelovi	naselja

Na popisima stanovništva[137] od 1857. do 1971. godine posebno su 
iskazivani neki dijelovi naselja Bolman:[138] Babin Grob (1869, 1900, 1910, 
1953, 1961, 1971), Gakovac (1900, 1910, 1953, 1961, 1971), Krčevine-
Dubnovo (1953), Pariz (1953, 1961, 1971), Sepeš (1953, 1961, 1971) i Topolje 
(1953, 1961, 1971); naselja Novi Bolman: Novi Bolman (dio; 1948, 1953, 
1961, 1971), Taborište (1900, 1910, 1953, 1961) i naselja Majiške Međe:[139] 
Kruševlje (1953, 1961, 1971), Majiške Međe (dio; 1869, 1900, 1910, 1948, 
1953, 1961, 1971), Zvjerinjak (1953, 1961, 1971).

[135] Ime  Ime Letnek pominje se i u studiji Andrása Patakyja “Baranya bévülről” (str. 44), 
u kojoj se navodi da se 1264. godine pominje “villa Letnuk”, a 1291. “villa Lytnek”. Pataky 
smatra da se radi o vinogradu u okolini Bolmana.

[136]  Patak – potok (mađ.) – (Turistički rečnik mađarsko-srpskohrvatski, Budimpešta 1982, 
str. 204).

[137]  Korenčić, Mirko, Naselja i stanovništvo SR Hrvatske 1857-1971, JAZU, Zagreb 1979.
[138] U broj stanovnika Bolmana uvršteni su i podaci za Majiške Međe u 1880, 1890, 1921. 

i 1931. godini te podaci za dijelova naselja Babin Grob i Gakovac u 1880, 1891. i od 1921. do 
1948. i Taborište od 1921. do 1948. godine. Podaci za zaselak Krčevine-Dubnovo, kao bivši 
dio naselja, koji je 1953. posebno iskazan (12 stanovnika), također su sadržani u podacima za 
Bolman.

[139] Od 1997. godine službeno ime naselja je  Od 1997. godine službeno ime naselja je Od 1997. godine službeno ime naselja je  1997. godine službeno ime naselja je godine službeno ime naselja je  službeno ime naselja je službeno ime naselja je žbeno ime naselja je beno ime naselja je  ime naselja je ime naselja je  naselja je naselja je  je je  Majške Međe, kako ga naziva lokalno 
stanovništvo – J-s-n [Nedić, Jovan S.], “Bolman i Jagodnjak u HER-u”, Službeni glasnik Opštine 
Jagodnjak, IX 1 (15. IV. 2005) 8.
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“Leksikon naselja Hrvatske” [140] kao dijelove Bolmana navodi zaseoke 
Babin Grob, Gakovac, Krčevine-Dubovno[141], Pariz, Sepeš, Taborište i 
Topolje; kao dijelove Novog Bolmana zaselak Taborište te kao dijelove Majških 
Međa zaseoke Kruševlje i Zverinjak. U vrijeme kad je pripreman taj leksikon, 
od svih tih zaselaka postojao je samo Pariz, ali kao integralni dio Bolmana. 
Od svih ostalih, osim jednog zida Radovanovog salaša na Sepežu i lugarnice 
u Topolju, više nema ni traga. Zaselak Taborište koji se pominje uz Bolman i 
zaselak Taborište koji se pominje uz Novi Bolman isti je zaselak.

Sto bolmanskih porodica – porodična prezimena 
u Bolmanu od 17. do 21. vijeka
•	Porodice	krajem	17.	vijeka
Prvi popis bolmanskih porodica[142] potiče s kraja 17. vijeka, iz 1695-1696. 

godine, dakle iz vremena neposredno po završetku Velike seobe Srba, koju je 
vodio Arsenije III. Čarnojević.                                                                               

Prema tom popisu domaćini porodica bili su:

1. Mihajlo Mezimac (Masivaz)
2. Dragić
3. Novak Milić
4. Milutin Nenad
5. Paulko
6. Mirko
7. Vuk Bolmanac
8. Dotor
9. Živko

10. Ivan Bolmanac
11. Vuk Mačon (Macson)
12. Jurko Kovač

Najstarije porodice krajem 17. vijeku su, dakle, Bolmanac, Kovač i Milić, 
vjerujemo i Dragić, od čega kasnije nastaje prezime Dragičević.

[140] Feldbauer, Božidar, Leksikon naselja Hrvatske : Prvi svezak – Drugi svezak, Mozaik 
knjiga, Zagreb 2004-2005.

[141] U knjizi  U knjizi U knjizi  knjizi knjizi  Naselja i stanovništvo SR Hrvatske 1857-1971. spominje se bolmanski zaselak 
Krčevine-Dubnovo, a u knjizi Leksikon naselja Hrvatske zaselak Krčevine-Dubovno. Današnjim 
Bolmancima nije poznato ni Dubnovo ni Dubovno.

[142] Popović, Dušan J. – Sečanski, Živan, Građa za istoriju naselja u Vojvodini : od 1695 
do 1796, Istorisko društvo, Novi Sad 1936.
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Milić

Porodično prezime Milić pominje se u bolmanskim maticama[143] 1876. 
godine kad umire mala Milica Milić u dobi od dvije godine. Njena mati 
Saranfilja živjela je na kućnom broju 184, no nismo sasvim sigurni da pripada 
staroj bolmanskoj porodici Milić. Prateći porodicu Milić vidimo da 1804. godine 
umire Simeon Milić, godine 1829. umire Grigorij Milić, a 1835. Stefan Milić.

Ilija Milić, sin Jovana i Joke, rođen je 1792. godine. Bio je oženjen 
Ekatarinom, imali su sinove Todora i Živana, kćeri Anđeliju, Jelenu, 
Jovanku i Ikoniju. Kumovi su im bili iz porodice Sečujac. Ekatarina umire 
1853. godine, njena kći Jelena, udana za Subotu Stankovića iz Velikog Ivanja, 
umire u 32. godini života.

Nije nam poznato šta se dogodilo sa sinovima Ilije Milića, kao i sa samim 
Ilijom. Ne nalazimo ih u maticama umrlih te postoji i mogućnost da su odselili 
iz Bolmana nakon 1853. godine.

Bolmanac

Porodica Bolmanac najstarija je bolmanska porodica i postoji u Bolmanu 
više od tri stoljeća. Tokom prohujalih godina, kao i kod drugih porodica, pojedini 
članovi te porodice sele se iz Bolmana, obično u Osijek, ali i u druga mjesta u 
Slavoniji i Vojvodini.

Kovač

Kad je riječ o prezimenu Kovač, nije jasno da li je popisivač upisao 
prezime ili je upisao zanimanje kojim se popisani bavio. Zanimljivo je da se 
prezime Kovač pominje u maticama krštenih 1789. godine, kad je upisan Jovan 
Kovač, sin Stojana i Stane. Kako se porodično prezime Kovač ne pominje u 
kontinuitetu, moguće je da se radi i o zanimanju, iako za zanimanje kovač u 
maticama nalazimo i riječ “železobiec”.

Popisivač u spomenutom popisu nije popisao i ostala prezimena pa stoga 
nije poznato koja se još porodica, osim porodica Milić, Dragi(čevi)ć i Bolmanac 
te eventualno Kovač (moguće kao Kovačević), vratila nakon Rakocijevog 
ustanka (1704-1711) u Bolman. Za vrijeme Rakocijevog ustanka, naime, Baranja 
nije bila siguran kraj pa je stanovništvo uglavnom pobjeglo u Slavoniju i druge 
krajeve.

[143] Kad se u ovoj knjizi pominju (bolmanske) matice ili knjige misli se na protokole umrlih,  Kad se u ovoj knjizi pominju (bolmanske) matice ili knjige misli se na protokole umrlih, 
krštenih i vjenčanih iz arhive Srpske pravoslavne crkvene opštine i parohije bolmanske, tj. 
protokole koje su vodili sveštenici bolmanskog Hrama svetih apostola Petra i Pavla od 1777. 
godine.
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Postoje podaci da je u isto vrijeme u Bolmanu živjelo i 11 porodica 
Mađara[144], no o njima nemamo drugih podataka.

•	Porodice	u	prvoj	polovini	18.	vijeka
Nije poznato da li je baš Bolman bio neposredno zahvaćen borbama u toku 

Rakocijevog ustanka te da li je spaljen ili pljačkan. Nakon smirivanja stanja dio 
stanovnika se vraća u Bolman.

Popis	porodica	u	Bolmanu	1711/1713.

Povratak počinje 1711. godine kada je u Bolman iz Slavonije doselila 21 
srpska porodica[145]:

1. Ivan Balogsadi
2. Ivan Bolmanacz
3. Petko Bolmanacz
4. Miloje Bosnyak
5. Milos Bosnyak
6. Simo Bosnyak
7. Ilija Vak Bottyan[146]

8. Mian Darlics
9. Jovicza Dodorovics

10. Radoicza Dodorovics
11. Jovicza Dragicsevics
12. Dragojlo Klaics
13. Martin Kovacsovics
14. Maleta Kudumrakovics
15. Martin Nicolics
16. Stanko Prodanics
17. Sztojak Stankovics
18. Radovan Sztoinovics
19. Milos Varossetz - judex[147]

[144]  Szita, Lásló, Povratak Srba u županiju Baranju u godinama poslije Satmarskog mira, 
145.

[145] Isto Isto
[146] Isto, bilješka na str. 97: “Jako je zanimljivo i čini se nerješivo kakve veze ima ‘bič  Isto, bilješka na str. 97: “Jako je zanimljivo i čini se nerješivo kakve veze ima ‘bič 

Raca’ Bottyán János s Ilijom Vak (=slijep) Bottyanom iz Bolmana”. János Bottyán (1643-
1709), poznat i kao Slijepi Bottyán, odn. Vak Bottyán János, bio je general mađarskih kuruca 
(ustanika protiv Habsburgovaca).

[147]  Judex (lat.) – sudija.
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20. Nikola Velko Szelanin
21. Sobota Zrinanin

Isti autor navodi da je 12 familija ostalo u mjestu, dakle u Bolmanu, a 9 
porodica se odselilo u druga baranjska mjesta.

Uz dvadeset i jednog domaćina, među doseljenicima je bilo još šestero 
oženjene braće ili sinova. Slugu nisu imali. Imali su čak 47 volovskih zaprega. 
Šest porodica je imalo čak po četiri zaprege, a samo je jedna porodica bila bez 
zaprege. Imali su ukupno 26 konja. Jedna porodica – ona Radoicze Dodorovicsa, 
imala je čak 5 konja i pet krava, od ukupno 41 krave koliko su imali svi skupa. 
Teladi je ukupno bilo 36, svinja i prasadi do godine dana 49. Imali su 93 kila[148] 
pšenice, 65 kila kukuruza, 36 ovaca.

Navedeni podaci govore da nisu bili siromašni - ili bar nisu bili u oskudici 
- te da su imali čime obrađivati zemlju i pored toga što su bili doseljenici. Nisu, 
dakle, donijeli samo blato na opancima u svoj novi zavičaj.

Popis	porodica	1715-1720.

Sastav bolmanskog stanovništva promijenio se u nekoliko narednih 
godina, što vidimo iz popisā[149] 1715. i 1720. godine.

Popis	1715.

[148] Kilo – “zapreminska mera za žita, brašno i druge suve predmete” (Vlainac, Milan, 
Rečnik naših starih mera : u toku vekova. Sv. 3, str. 409-423). Nije, međutim, jasno koliko je 
današnjih kilograma iznosila ta mjera. Vidi o tome detaljnije kod citiranog autora. Ta se mjera 
upotrebljavala u Bolmanu i krajem 18. te u prvoj polovini 19. vijeka. U glavnim i pomoćnim 
knjigama godišnjih obračuna Crkvene opštine bolmanske nalazimo podatke da je 1797. godine 
kilo kukuruza koštalo 3 forinte, a 1799. godine kilo žita 1,50 forinti. Godine 1809. kilo kukuruza 
je vrijedilo 10 forinti, a žita čak 12 forinti. U knjizi Baranja 1785. godine Stjepana Sršana (str. 
9) među mjerama za prostor i tekućine nalaze se i slavonska kila (= 186,7 litara) i turska kila    
(= 393,6 litara). 

[149] Jakšić, Ivan, Iz popisa stanovništva Ugarske : početkom XVIII veka. 3, Vojvođanski 
muzej, Novi Sad 1974.

1. Nicola Milics – judex
2. Gyuro Belaberbacs
3. Mian Bojanin
4. Dragelo Bolanin
5. Ivan Bolmanacs
6. Petko Bolmanacs
7. Martin Bolmarocs
8. Milos Bosnyak
9. Miloja Bosnyak

10. Simon Bosnyak

11. Stojak Bosnyak
12. Jovicsa Bragosovics
13. Bela Horvath
14. Gyurko Kovacsovics
15. Maleta Kudumrak
16. Joan Male
17. Stanko Milosonavics
18. Ivan Posovacs
19. Stanko Prodanics
20. Vuk Szekeres
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21. Milos Siklosics
22. Radovan Stojanovics
23. Radoicsa Todorovics
24. Nicola Velikoklanin
25. Sobota Zrejanin
Popis	1720.

1. Nicola Velikoszelanin –         
                 judex

2. Gyuro Beloberdacz
3. Gyuricza Bojanin
4. Miath Bojanin
5. Draguilo Bolanin
6. Ivan Bolmanacz – inqu.
7. Martin Bolmanacz – inqu.
8. Petko Bolmanacz
9. Milijo Bosnyak – inqu.

10. Milos Bosnyak – inqu.

11. Simo Bosnyak – inqu.
12. Sztojak Bosnyak – inqu.
13. Jovicza Dragisovicz
14. Bida Horvath – inqu.
15. Gyuro Kovacsovicz
16. Maleta Kudumbrak – inqu.
17. Ivan Malin
18. Sztanko Milaszonivicz
19. r/e/l/ic/ta (=udovica)       

                 Joannis Posovacz – inqu.
20. Sztanko Prodanicz – inqu.
21. Szabota Srijanin
22. Radovan Stojnovicz – inqu.
23. Vuk Szekeres – inqu.
24. r/e/l/ic/ta (=udovica) -                      

                 Radoicsa Todorovicz
25. Nicola Vilicz

Inqu. označava riječ inkvilin, koja znači poluseljak, seljak s kućom, bez 
sesije. Selište ili sesija[150] bio je zemljišni konstitutiv po kome su se određivale 
porezne obaveze i podavanja. Obično je jedno cijelo selište imalo 24 jutra 
oranice 1. klase ili 32 jutra 2. klase, 8 kosa livada, kuću s jutrom potkućnice. 
Sesija se dijelila do 1/16, a ispod nje su bili poluseljaci – inkvilini.

Površina njiva izražavala se u mjeri cubulos – kablovi. Po popisu 1715. 
godine bilo je 190 kablova oranica i 33,5 kosā livada, a 1720. godine 234 kabla 
oranica te 45 kosā livada. U popisu iz 1720. godine umjesto Milics stoji Vilicz.

•	Porodice	u	drugoj	polovini	18.	vijeka
Do punog naseljavanja sela dolazi najkasnije do sredine 18. vijeka, kad 

se nakon brojnih seoba doseljava većina porodica koje kasnije čine okosnicu 
Bolmana.

Popis iz 1767.[151] daje odgovor na pitanje koje porodice žive u Bolmanu u 
drugoj polovini 18. vijeka:

[150] Sršan, Stjepan,  Sršan, Stjepan, Baranja, Matica hrvatska, Ogranak, Osijek 1993, 35.
[151] Babics, András,  Babics, András, Urbarijalni odnosi na darđanskom spahiluku u 18. veku.

1. Sima Aćimović
2. Mišo Baćanović
3. Simo Baćanović

4. Sima Baćanović – stariji –  
                 sudac

5. Stefan Baćanović – sudac
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6. Todor Bertić – inkvilin
7. Jovan Bijelić
8. Miloš Bijelić
9. Milak Bojanin

10. Simeon Bojanin
11. Stojan Bojanin – sudac
12. Nićifor Bolmanac
13. Stanivuk Bolmanac
14. Ignjatija Bošnjak
15. Jovan Bošnjak
16. Marko Bošnjak
17. Mihajlo Bošnjak
18. Sava Bošnjak
19. Arsenija Čepinac (muška           

                 osoba)
20. Nikola Čordaš
21. Đurađ Dorić
22. Simeon Dorić
23. Stanoja Draginjić
24. Stojša Draginjić
25. Jovan Đonlagić
26. Ostoja Đonlagić
27. Miško Đukić
28. Pano Gabošac
29. Ignjatija Gazdić
30. Todor Gazdić
31. Ivan Grujić
32. Milivoj Horvat
33. Stanoja Ivančević
34. Stefan Ivančević
35. Stojan Ivančević
36. Sava Jakovalac
37. Grigorije Jakšić
38. Manojlo Jakšić
39. Arsenije Janić
40. Ivan Janić
41. Ilija Janković

42. Sava Kockar
43. Stevan Kockar
44. Stojan Kockar
45. Isak Koczhazi (?)
46. Jovica Kolar
47. Ivan Kovačević
48. Tomo Kovačević
49. Lazo Kozić
50. Maksim Kozić
51. Nikola Krpac
52. Janko Kupinić
53. Stojan Kupinić
54. Đurađ Kuveždanin
55. Nikola Kuzmanović
56. Marko Lazić
57. Stojan Marić
58. Avram Marjanović
59. Mato Marjanović
60. Đurađ Milišonović
61. Ćaba Mišković – inkvilin
62. Jovan Monoštorac –    

                 inkvilin
63. Sava Narančić
64. Stojan Novaković
65. Miško Obradović – sudac
66. Nikola Opančar
67. Ćiro Pašić
68. Milošin Patarica      

                 (vjerovatno Petarac)
69. Simo Petković
70. Ignjatije Popa – inkvilin
71. Aćim Popović
72. Tomo Popović
73. Stojan Popravac
74. Đuka Prekodravac –    

                 inkvilin
75. Stojan Prodanić
76. Stanivuk Radišić
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77. Risto Radojčić
78. Jovan Radovanović
79. Vaso Radovanović
80. Mato Rajnović – inkvilin
81. Vaso Sečujac
82. Stojša Simić
83. Božo Stojaković
84. Ivan Stojanović – inkvilin

85. Sava Subotin
86. Đurađ Šepić
87. Marko Tadić
88. Stevan Tancovaja
89. Mijat Vasiljević
90. Stevan Vilić
91. Đurađ Vučković

Prema protokolima krštenih i umrlih, u Bolmanu žive i neke porodice 
koje nisu na gornjem popisu, a u narednim vijekovima stalno su nastanjene u 
Bolmanu:

1. Bačvanin – pominje se od 1775.
2. Čvarković – 1789.
3. Dmitrić – 1778.
4. Lalić –1778.
5. Mišljenović – 1779.
6. Veljković – 1781.
7. Štučić – 1778.

Osim porodica koje u Bolmanu stalno žive, pojavljuju se i porodice koje se 
u Bolmanu zadržavaju kraće vrijeme i kasnije odlaze u druga baranjska mjesta:

1. Avramović
2. Babić
3. Bradić
4. Čislić
5. Đorđević
6. Gavrilović
7. Gligorić
8. Golubović
9. Knežević

10. Kocijančić
11. Lukić
12. Mečanin
13. Ninković
14. Miličić
15. Milivojević
16. Milković

17. Mirjanić
18. Mitrović
19. Nedić
20. Nešković
21. Ostojić
22. Ošlić
23. Panić
24. Pečvarac
25. Stanisavljević
26. Šunarić
27. Tiosavljević
28. Vasić
29. Vorča
30. Vučić
31. Vujić
32. Zdjelar
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Život u drugoj polovini 18. vijeka

Kako se živjelo u Baranji u drugoj polovini 18. vijeka, a time i u Bolmanu, 
saznajemo iz knjige “Baranja 1785. godine” autora Stjepana Sršana (Osijek, 
1999).           
          U toj knjizi piše da u Bolmanu “u jednoj kući ponajviše stanuju 3, 4 i više 
obitelji”, a u selu ima “128 kuća domaćina”. U mjestu ima “36 rimokatoličkih 
duša” te 1.000 duša “grčkog nesjedinjenog obreda” (tj. pravoslavaca). 
Stanovništvo se oblači po “iliričkom običaju”, a “kod pokopa, ženidbi i krštenja 
drže prekomjerne gozbe te ih se ne žele odreći”.                                                                                               

Imaju 1.058 jutara njiva (1.269.600 četvornih hvati) te 754 kosā livadā 
(754.000 četvornih hvati). Od stoke imaju: 98 konja, 40 kobila, 126 volova ili 
junadi, 72 krave, 219 ovaca, 364 svinje, 30 košnica pčela. U selu živi i 7 obitelji 
Cigana, koji stanuju u vlastitim kućama te služe vlastelinstvu kao inkvilini i nisu 
lutalice.                 

Selo je imalo mjesnog suca, koji je obično imao i pomoćnike. Sudac je 
izvršavao obaveze koje mu je određivao županijski sudac te čuvao urbarske 
dokumente. Bio je izuzet od nekih obaveza i davanja. Iz gornjeg spiska vidimo 
tko su u drugoj polovini 18. stoljeća bili bolmanski suci, ali nije jasno koji je bio 
“glavni” sudac. Vjerujemo da ga stanovnici u samom selu nisu zvali sudac, već 
“knez”.

Stanovnici Bolmana uglavnom žive od stočarstva. Probleme imaju s 
poplavama. Po položaju su poluzavisni kmetovi – jobađi, koji su dužni da se 
drže urbara Marije Terezije, a koji je određivao njihov položaj, prava i obaveze 
te odnose sa zemljišnim gospodarima. Kako presvijetli i ostali manje svijetli 
povlašteni slojevi Monarhije tada nisu plaćali porez, sav trošak izdržavanja 
Monarhije padao je na seljački i građanski sloj. Seljaci su tada, uz porez, imali 
npr. obavezu uređenja puteva i mostova te dovoza sijena i drva vojsci, ali i 
radnu obavezu prema svojim plemenitim zemljišnim gospodarima, koji su im 
dopustili da rade njihovu zemlju. No, ni to još nije bilo sve jer su bili opterećeni i 
materijalnim davanjima prema zemljišnim gospodarima te Crkvi. I pored svega 
navedenog, Bolmanci su u to vrijeme podigli Hram svetih apostola Petra i 
Pavla, što govori o njihovoj tadašnjoj ekonomskoj snazi, koja je proizlazila iz 
uspješnog stočarstva, koje će i kasnije ostati osnovica privređivanja u selu.

Podizanje Hrama sv. apostola Petra i Pavla predstavlja ipak najveći 
poduhvat u poznatoj historiji naselja, pogotovo ako se uzme u obzir da je u 
Hramu do kraja 18. vijeka sagrađen i novi ikonostas s ikonama. Svakako treba 
istaći da taj poduhvat nije izveden bez napora i odricanja stanovništva i, što 
je još važnije, s koliko-toliko sloge, pa je to maksimum koje je selo dostiglo i 
postiglo u svom razvoju.
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Teško je reći koje su porodice u drugog polovini 18. vijeka najvažnije, 
ali uzimajući u obzir veličinu posjeda te broj domaćina s većim posjedom 
izdvajamo porodice Baćanović, Bojanin, Bolmanac, Bošnjak, Ivančević, 
Kockar i Radovanović. Broj domaćina, međutim, ne znači da navedena 
porodica broji i više članova, tako da iz gornjeg popisa ipak nije vidljivo koliko 
koja porodica ima članova. Navodimo primjer porodice Dorić, koja po popisu 
ima dva domaćina: Simeona i Đurđa, ali svaki od njih ima nekoliko sinova, 
tako da ukupno ta porodica ima čak jedanaest bračnih parova koji nose prezime 
Dorić. Velik posjed, međutim, ne znači da se radi o najbogatijim i porodicama 
koje su imale najviše uticaja.

Čini se da je krajem 18. vijeka stanovništvo Bolmana, kako po ekonomskoj 
snazi, tako i po broju duša, dostiglo svoj maksimum.

•	Porodice	u	19.	vijeku
Početkom 19. vijeka u Bolmanu postoji stotinjak porodičnih prezimena, i 

to od onih koje smo ranije naveli. Neka prezimena su nestala jer se dio doseljenih 
porodica u Bolmanu zadržao kraće vrijeme te odselio dalje, vjerujemo u druga 
baranjska mjesta. Seobe nisu prestajale ni u 19. vijeku pa se broj porodičnih 
prezimena prepolovio do početka 20. vijeka.

Godine 1824. tadašnji bolmanski sveštenik Prokopije Stanković (u 
Bolmanu na službi od 1820. pa sve do smrti 1860. godine) sačinio je popis 
“naznačen porez troška tornja radi”. Popis se odnosio na porez za popravak 
crkvenog tornja srušenog u nevremenu 1823. godine.

U popisu (ovdje datom abecednim redom) navedeni su bračni parovi 
(zapravo domaćini kuća), a ako je u nekoj kući bilo više bračnih parova, uz ime 
domaćina naveden je njihov broj.

1. Krsta Aćimov
2. Isajlo Bačvanin
3. Mihail Bačvanin
4. Matija Bajić 4
5. Filip Beloičić 2
6. Jevrem Bijelić
7. Kuzman Bijelić 2
8. Stefan Bijelić 6
9. Stoko (Stanko) Bijelić 6

10. Tima Bijelić
11. Isajlo Bojanin
12. Nedeljko Bojanin

13. Pantelija Bojanin 2
14. Petar Bojanin
15. Tima Bojanin 3
16. Glišo Bolmanac 2
17. Maksim Bolmanac 2
18. Gojko Bošnjak
19. Isajlo Bošnjak 3
20. Jakov Bošnjak
21. Jeremija Bošnjak 3
22. Mihail Bošnjak
23. Savo Bošnjak 3
24. Stojša Bošnjak
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25. Todor Bošnjak 3
26. Živko Bošnjak
27. Maksim Čepinac 5
28. Aćko (Aćim) Despotović 2
29. Stanko Dobrokes
30. Andrija Dorić
31. Đuka Dorić
32. Kuzman Dorić
33. Proko Dorić
34. Jeremija Dragičević 4
35. Tima Dragičević
36. Georgij Gazdić
37. Lazo Gazdić
38. Tešo Grujić 3
39. Mitar Horvat 5
40. Vaso Horvat
41. Mojsej Hožić
42. Stefan Hožić
43. Ninko Ivančević 2
44. Petar Ivančević 4
45. Gavrilo Janić 2
46. Nedeljko Janić
47. Tešo Janić
48. Cvijan Janković
49. Ilija Janković 4
50. Jakov Janković 5
51. Vaso Janković
52. Nedeljko Kockar
53. Kuzman Kolar
54. Živko Kolar
55. Miha Kupinić 4
56. Rako Kuveždanin 2
57. Vaso Kuveždanin 3
58. Pantelija Lalić

59. Maksim Manojlović
60. Stefan Manojlović 2
61. Simo Marić
62. Maksim Marijanović
63. Petar Marijanović
64. Tima Marijanović 2
65. Joco Mišković 3
66. Marko Mišljenović
67. Ilija Milić
68. Đuka Mitrić 4
69. Lazar Naković
70. Tošo Narančić 3
71. Mitar Novaković
72. Mojsej Novaković 2
73. Stefan Novaković
74. Glišo Obradović 2
75. Miloš Obradović 3
76. Stefan Opančar 3
77. Teodor Pašić
78. Glišo Radišić
79. Vaso Radišić
80. Maksim Radomirović 2
81. Racko Radovanović
82. Petar Savković
83. Petar Sečujac
84. Živko Sečujac 2
85. Andrija Stojkov�     

                 (nečitko) 3
86. Mišo Strajnić 2

87. Tešo Subotić
88. Stanko Šimić
89. Simo Štučić
90. Pavel Tadić
91. Đuka Tatomirović
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Prokopije Stanković ponovo je sačinio “spisanije” i to “mca Aprilija dne 
5 ljeta 1837” (ovdje ga navodimo abecednim redom):

R.br. Ime i prezime domaćina Parova Muškaraca Žena Ukupno
1. Evtimij Bajić 2 2 4 6
2. Matija Bajić 2 5 4 9
3. Živko Bajić 1 3 4 7
4. Cvijan Bijelić 3 7 7 14
5. Kuzman Bijelić 1 4 3 7
6. Lazar Bijelić 2 5 8 13
7. Miloš Bijelić 3 5 4 9
8. Sima Bijelić 3 8 7 15
9. Vaso Bijelić 3 6 11 17

10. Georgija Bojanin 1 4 3 7
11. Isajlo Bojanin 1 5 3 8
12. Nedeljko Bojanin 2 2 5 7
13. Pane Bojanin 1 3 2 5
14. Pavle Bojanin 1 3 2 5
15. Stefan Bojanin 3 3 5 8
16. Stefan Bojanin 2 4 4 8
17. Grigorij Bolmanac 1 1 3 4
18. Maksim Bolmanac 2 4 2 6
19. Jeremija Bošnjak 1 1 2 3
20. Jovan Bošnjak 1 2 2 4
21. Maleta Bošnjak 1 4 7 11
22. Miha Bošnjak 1 2 3 5
23. Sava Čepinac 2 10 5 15
24. Sofronije Despotović 1 1 1 2
25. Grigorij Dmitrić 2 4 4 8
26. Sofronije Dmitrić 2 2 6 8
27. Stanko Dobrokes 5 10 8 18
28. Dino Dorić - 1 4 5
29. Stanko Dragičević 1 2 2 4
30. Toma Dragičević 0 2 0 2
31. Ninko Đonlagić - 3 2 5
32. Georgija Gazdić 2 4 3 7

92. Gojko Veljković 2
93. Kuzman Vilić

Preko Jezera:

94. Ninko Đonlagić

95. Petar Đonlagić 2
96. Stefan Šimić
97. Timo Vasiljević 3
98. Živko Vasiljević 2
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R.br. Ime i prezime domaćina Parova Muškaraca Žena Ukupno
33. Savo Grujić 1 4 2 6
34. Živko Grujić 2 6 5 11
35. Proko Horvat 4 6 9 15
36. Vaso Horvat 1 2 2 4
37. Evtimij Hožić 1 1 1 2
38. Mojsej Hožić 1 3 2 5
39. Evtimij Ivančević 1 2 1 3
40. Georgija Ivančević 1 4 1 5
41. Proko Ivančević 1 2 1 3
42. Sava Ivančević 1 2 1 3
43. Stanko Ivančević 1 5 4 7
44. Cvijan Janić 1 2 2 4
45. Pantelija Janić 1 4 2 6
46. Stefan Janić 1 2 3 5
47. Arsenije Janković 3 9 6 15
48. Grigorij Janković 1 4 5 8
49. Ilija Janković 1 1 1 2
50. Lazar Janković 1 4 4 8
51. Miha Janković 1 6 7 13
52. Nića Janković 1 3 3 6
53. Pane Janković 1 5 3 8
54. Vaso Janković 1 3 1 4
55. Jovan Kockar 1 2 5 7
56. Miha Kockar 2 4 4 8
57. Stefan Kockar / Kolar (?) 2 6 5 11
58. Dragutin Kolar 0 2 2 4
59. Marko Kolar 1 1 1 2
60. Stefan Kovač (?, nečitko) 1 3 3 6
61. Živko Kupinić 2 7 6 13
62. Aleksa Kuveždanin 1 2 3 5
63. Andrija Kuveždanin - 3 3 6
64. Vaso Kuveždanin 3 5 5 10
65. Pantelija Lalić 1 2 1 3
66. Lazar Manojlović 1 3 2 5
67. Simo Marić 1 3 4 4
68. Tima Marjanović 2 4 8 12
69. Ilija Milić 1 3 5 8
70. Jovan Mišković 1 4 3 7
71. Filip Narančić 1 5 4 9
72. Mojsej Novaković 1 3 3 6
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R.br. Ime i prezime domaćina Parova Muškaraca Žena Ukupno
73. Joakim Obradović 2 4 5 9
74. Petar Obradović 2 5 4 9
75. Arsenija Opančar 1 3 3 6
76. Dimitrije Opančar 2 4 6 10
77. Vaso Pašić 2 3 4 7
78. Isak Popović 2 4 4 8
79. Pavel Popović 1 3 2 5
80. Stanko Radišić 1 3 3 6
81. Racko Radovanović 1 3 2 5
82. Georgij Savković 0 2 1 3
83. Isak Sečujac 1 3 3 6
84. Jovan Sečujac 1 2 4 6
85. Stanko Sečujac 1 1 3 4
86. Jovan Stojaković 1 2 3 5
87. Jeremija Stojković 1 2 2 4
88. Mišo Strajnić 1 2 1 3
89. Pavel Strajnić 1 3 3 6
90. Evtimije Subotić 1 3 1 4
91. Tešo ili Tošo Subotić 0 3 2 5
92. Todor Štučić (?) 1 3 3 6
93. Pavel Tadić 1 3 2 5
94. Georgija Tatomirović 1 2 4 6
95. Vaso Vasiljević 2 7 4 11
96. Vaso Vasiljević 1 2 1 3
97. Nićo Vilić 1 5 1 6

98. Cvijan ili Cvijet... 
(nečitko) 1 2 1 3

99. J� O� (nečitko) 2 4 3 7
100. M� Stan� (nečitko) 1 1 1 2
101. Ne� J� (nečitko) 1 2 1 3
102. Timotej Mi� (nečitko) 0 2 1 3

•	Izumiranje	i	raseljavanje	porodica	u	19.	vijeku
Pratimo izuzmiranje i raseljavanje pojedinih starih porodica kao i 

doseljavanje drugih. Na primjeru nekoliko poznatijih porodica, prateći ih od 
trena kad se prvi put njihovo prezime bilježi, pokušavamo nešto saznati o 
njihovom nestanku i raseljavanju.

Despotović

Prezime Despotović pojavljuje se u maticama 1805. godine kad je 
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zabilježeno da je umro mali David Despotović. Godine 1810. umire i Ana 
Despotović, a 1828. Nikifor Despotović. Kad 1834. godine iz te porodice 
umire i Vasilija, nju uz bolmanskog paroha Prokopija Stankovića sahranjuje 
i šikluški paroh Stefan Obradović, što je izuzetak za to vrijeme jer je jedino 
sveštenike i članove njihovih porodica sahranjivalo više sveštenika. Iste godine 
iz te porodice umire i Julijana, a 1837. godine i mali Grigorije, sin Sofronija 
i Nastasije Despotović. Njihov drugi sin Jovan, rođen 1841. godine, kome je 
kuma bila Ana Đurđević, pojavljuje se kao kum na krštenju djece iz porodice 
Janković.

Despotovići su kao kumovi krstili članove porodica Janković, Subotić 
i Đurđević, ali najviše iz porodice Jefrema i kasnije Pantelije Jankovića. 
Sofronije Despotović umire 1842. godine, tek godinu dana nakon rođena sina. 
Njegova žena Nastasija posljednji put je zabilježena kao kuma porodice Janković 
na krštenju Evtimija Jankovića, sina Pantelije i Ane. Kako Nastasiju i Jovana 
Despotovića ne nalazimo u maticama umrlih, pretpostavljamo da su se odselili, 
možda baš u Šikluš, gdje su imali rodbinu i prijatelje.

Dobrokes

Dobrokesi dolaze iz Šumberka[152] pa su ih nekad zvali i “Šumberački”, 
a prvi put se u Bolmanu pominju 1825. godine, kad je rođena Draginja, kći 
Stanka i Ane. Kuma joj je bila Marta Pere Ivančevića. Kasnije se pominju 
i druga Stankova i Anina djeca: sin Andrej, sin Kuzman, kome je kum na 
krštenju bio Kuzman Džambas iz Šumberka, i kći Sofija.

Jovan i Ruža Dobrokes imali su sinove Marka, Dragutina, Dimitrija, 
Velimira i Nikolu te kćer Anu.

Petar i Marta Dobrokes imali su sinove Mladena i Stojana.
Teodor i Milica Dobrokes imali su sinove Stefana i Stanka.
Josif i Julijana Dobrokes imali su kćer Ljubicu te sinove Mladena i 

Lazara.

Nije poznato koliko je članova porodice Dobrokes doselilo u Bolman, ali 
znamo da je Stanko imao nekoliko braće i sinova, da je on bio “gazda” te mu je 
u kući živjelo ukupno 18 članova porodice.

Neki članovi porodice Dobrokes nisu umrli prirodnom smrću, već su ubi-
jeni. Tako 1840. godine, sudeći po upisanom datumu (25. decembar) baš na Božić, 
umire Stanko Dobrokes, a paroh Prokopije Stanković bilježi: “ne ispovjedavij, 
ibo črez jednoga ubien bist”. Uz njega je sveštenik na sahrani i Dragutin Grujić 
iz Kačvole (opet dva sveštenika!). Zanimljivo je da na njegovom nadgrobnom 
spomeniku ne stoji prezime Dobrokes, već “Dobrokesac”. Iz natpisa s tog 

[152]    Šumberak ili Šumbrig (mađarski Somberek, njemački Schomberg) - selo u mađarskom 
dijelu Baranje, sjeverno od Mohača.
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spomenika, kao što se može primijetiti 
i na fotografiji koju donosimo, vidi se 
da je Stanko umro 25. decembra u 45. 
godini života. Devet godina kasnije, 
1849. godine, u 32 godini života, 
ubijen je i Petar Dobrokes.

 Do kraja 19. vijeka ta porodica 
postaje jedna od većih u Bolmanu.

                                                           

Tatomirović

Porodica Tatomirović (to prezime u maticama često skraćuju i pišu kao 
Tatomir) pominje se prvi put 1810. godine kad je rođena Vasilija, kći Tanacka i 
Marte, kojima su kumovi iz porodice Bošnjak. Kao i u većini drugih slučajeva, 
Tanacko umire mlad, 1814. godine, a ubrzo, 1821. godine umire i njegova žena 
Marta.

Njihov najstariji sin Georgije, zvani Đuka, bio je oženjen Avramijom 
Kozić. Oženio se 1815. godine, a vjenčani kum mu je bio Ilija Dorić. Đuka 
je imao tri sina: Srđana, rođenog 1816, Marka, rođenog 1826, i Živka, 
rođenog 1830. godine. Srđan i Živko umiru kao djeca, a Marko se 1845. oženio 
Teodosijom Kolar. Stanovali su, kao i Tanacko, na kućnom broju 32. Đuka i 
Avramija imali su i nekoliko kćeri: Paraskeviju, rođenu 1818, Bosiljku (1820), 
Julijanu (1822), Aleksandru (1833) i Martu (1837). Kumovi na krštenjima 
bili su im iz porodice Dorić (Ilija, Božica, Georgije). Đuka umire 1841. godine, 
a Avramija 1867. godine u 69. godini života.

Za Marka i Teodosiju sigurni smo da su živjeli i umrli u Bolmanu. Vasilija, 
kći Tanacka Tatomirovića, udala se 1835. godine za Iliju Kupinića. Đukina 
kći Marta udala se 1841. godine za Stefana Baića. Kum na vjenčanju bio im 
je Dionisije Dorić. Godine 1845. Đukina kći Bosiljka udala se za Georgija 
Jankovića iz Bolmana. Ostale kćeri Đuke Tatomirovića više se ne pominju i 
moguće je da su se udale u neko drugo mjesto ili su se odselile iz Bolmana. 
Marta Tatomirović pominje se 1856. godine kao kuma na krštenju Bogoljuba 
Sečujca.

Marko i Teodosija, posljednji koji su u Bolmanu nosili prezime Tatomirović, 
umrli su 1884. godine, prvo Marko, a onda i Teodosija (udana Kolar), i jedno i 
drugo u 58. godini života.

Radomirović

Porodica Radomirović doselila se u Bolman iz nekog od okolnih sela 

Slika	19	–	Spomenik Stanku Dobrokesu, 
groblje u Bolmanu 
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te se prvi put pominje 1810. godine kad se Maksim Radomirović oženio 
Julijanom, suprugom poč. Todora Kuzmanovića. Godine 1828. umire Maksim 
Radomirović. Nakon Maksima pominju se Živko Radomirović i njegova 
žena Sofija, a onda - što je zanimljivo – o toj porodici nema pomena sve do 
1882. godine kad se pominje Nestor Radomirović, koji je u Bolman doselio iz 
Bremena, te od tada stalno boravi u Bolmanu.

Popravac
Jedan od onih koji su potpisali obligaciju kod gradnje Hrama u Bolmanu 

bio je i Stojan Popravac. Njegova žena zvala se Jovanka, a imao je i dvije 
kćeri: Mariju i Anu. Nije jasno u kakvim su rodbinskim odnosima s njim Jovan 
i Arsenije Popravac, da li su mu sinovi ili braća. Jovanka Popravac je umrla 
31. decembra 1780. godine. Stojan Popravac je još 1783. bio kum na vjenčanju 
Đorđija Radojčića i Stojane Kockarević, a umro je iste godine 6. decembra. 
Sudeći po podatku da su im se kćeri udale desetak godina kasnije, vjerujemo da 
su Stojan i Jovanka umrli u mlađim godinama.

Njihova kći Ana udala se za Andreja Radovanovića iz Bolmana, a 
kum im je bio Živan Dragičević. Njena sestra Marija udala se 1798. godine 
za Nedeljka Kockarića iz Bolmana. Posljednji kojega nalazimo s prezimenom 
Popravac je Jovan Popravac. On umire 1804. godine. Od tada nema muških 
nasljednika te porodice, bar oni ne žive u Bolmanu. Arsenije Popravac, koji se u 
Bolmanu pominje 1785. godine, vjerovatno je odselio iz Bolmana jer se kasnije 
u knjigama nigdje ne pominje.

Prodanić
Na popisu bolmanskih porodica iz 19. vijeka nema više ni stare bolmanske 

porodice Prodanić. Stanko Prodanić je na popisu stanovnika Bolmana iz 1711. 
godine. U knjigama se kasnije pominju Stojan i Stojša Prodanić te Teodor i 
Živan Prodanić.

Teodor je bio kum na krštenju Avramije Bošnjak 1777. godine, a Stojan 
kum na krštenju Milana Čepinca 1780. Stojša umire 1778, a Stojan 1781. Nije 
poznato da li su prije početka vođenja matica možda iz Bolmana odselili neki 
članovi te porodice, kao ni to da li je Živan bio oženjen ili ne. Nije poznato ni 
to kuda je odselio Teodor Prodanić, koji se više ne pominje u Bolmanu. Živan 
Prodanić je umro 1805. te od tada više nema pomena te porodice u Bolmanu.

Radovanović
Krajem 18. vijeka značajna je i brojna i porodica Radovanović. Kao 

domaćini navedeni su Vaso i Jovan Radovanović, ali pominju se i drugi 
članovi te porodice. Tako se Petar Radovanović 1779. godine ženi Jovankom 
Ivančević, a Jovica Radovanović Martom. I jednom i drugom kum je Tomo 
Dragičević.
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Jovan i Stefan Radovanović, između ostalih, potpisnici su obligacije 
potpisane 12. oktobra 1775. godine, u kojoj se navodi da postoji novac za 
gradnju crkve u Bolmanu, a Jovan Radovanović jedan je od većih darodavaca 
jer je darovao čak 7.000 komada cigli za tu gradnju. Samo je Ilija Janković 
darovao više komada cigli (11.000).

Dalje, Marta Sime Radovanovića udaje se 1782. godine za Pantlejmona 
Ostojića, a kum im je Mihail Dorić. Grigorije (Glišo) Radovanović ženi se 
1784. godine Ružicom Vasiljević, a kumuje Filip Bolmanac. Dragičevići su 
kumovi Andreju Radovanoviću, kad se on ženi Nastasijom Stojković (Tomo 
Dragičević), i Teodoru, kad se ženi Marijom Jovana Dorića (Živan Dragičević).

Osim navedenih, u Bolmanu se pominju i brojni drugi Radovanovići: 
Radosav (zvani Racko), Živko, Teodor (zvani Tešo), Kain (zvani Kojo), 
Andrija, Antonije, Gavril, Filip, Maksim, Mihail, Radovan (zvani Rako), 
Konstantin (zvani Kosta), Stanko, Miloš, Nedeljko, Lazar.

Vasilija, supruga Živana Radovanovića, umire 1779. godine, Jovica 
Radovanović umire 1781, godine 1782. jedan za drugim umiru Nedeljko i 
Jovan Radovanović. Jovanka Teodora Radovanovića umire 1785.

Od mnogobrojnih članova te porodice koji su zabilježeni u protokolima 
umrlih nalazimo Petra Radovanovića 1797. godine, Jovanku (1803), Simeona 
(1806), Živka (1810), Simu (1814), Koju (1815), Radovana (1816), Teodora 
(1817). U velikoj epidemiji kolere 1836. umire Ružica Radovanović.

Stefan, jedan od članova porodice Radovanović, otac Živanov, prvi je 
upisan kao kum na krštenju u maticama krštenih kad je krstio dijete s imenom 
Stefan. Isti Stefan i njegova žena Petra imali su 1780. godine i blizanke Anku 
i Alinku.

Dio porodice Radovanović iselio se iz Bolmana već krajem 18. vijeka, a 
drugi dio seli u prvoj polovini 19. vijeka. Tada odlaze Ilija, sin Kojin, čija se kći 
Vasilija 1821. godine udala za Aleksu Bošnjaka. Sele i Arsenije (sin Teodorov), 
Stefan (sin Živkov), Luka (sin Filipov), Arsenije (sin Živkov), Avram (sin 
Maksimov). Nije jasno zašto se sele, sudeći po podacima kojim raspolažemo, 
članovi bogatih porodica, pogotovo potomci Jovana Radovanovića, koji 
odlaze ubrzo nakon što Jovan umire 1782. godine. Nije nam poznato ni gdje su 
se Radovanovići odselili. Pretpostavljamo u druga baranjska sela jer se 1806. 
godine pominje Jovan Radovanović iz Borjata[153], koji se ženi Jelisavkom 
Živka Orvata (zapravo Horvat?)

[153]  Borjat, Borjad (mađarski Borjád) - selo u mađarskom dijelu Baranje, jugozapadno od 
Mohača.
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Radovanovićima su djecu krštavali članovi porodica Dragičević, 
Bolmanac i Radišić, a kasnije samo Gazdić. Oni su kumovali Radojčićima, 
Kuveždanima, Bošnjacima, Aćimovićima i Opančarima. Osim navedenih, 
kumovi na vjenčanju bili su im i Dorići.

Posljednji od velikih domaćina iz te porodice bio je Racko Radovanović. 
On je bio sin Vase Radovanovića, gore pomenutog kao jednog od dva domaćina 
kuća Radovanovića, negdje oko 1770. godine. Racko se 1799. oženio Ružicom 
Đonlagić. Godine 1800. rađa im se sin Jovan, koga je krstio Stojan Gazdić, a 
1801. godine kći Marija. Nakon toga imaju još sinova i kćeri: Evgeniju, rođenu 
1802. godine, Anu (1811), Jovku (1814), Katarinu (1817), Jefrema (1819) i 
na kraju kćer Aleksiju (1824), koju je krstio Petar, sin Lazara Gazdića.

Rackova supruga, kako je već navedeno, umire u koleri 1836. godine, a 
Racko u 80. godini života 1850. godine.

Njegov sin Jefrem ženi se 30. septembra 1840. godine Vasilijom, 
kćeri Evtimija Baića, kum im je Petar Gazdić. Godine 1841. rađa im se sin 
Miloš te kasnije kći Sofija. Sin Miloš umro im je iste, 1841. godine, a Vasilija 
Radovanović umire 1845. u 28. godini života. Jefrem se ponovo ženi, a njegova 
druga žena Jovanka vjerovatno nije bila rodom iz Bolmana. S njom ima još 
tri kćeri: Milicu, Mariju i Tomaniju. Jovanka umire u 46. godini života 1859. 
godine.

Uz sina Miloša, Jefremu su umrle i kćeri Marija i Tomanija pa su mu 
ostale kćeri Sofija i Milica, za koje nemamo podataka da su se udale u Bolman.

Jefrem umire 1862. godine od “hektike”[154]. On je posljednji domaćin iz te 
porodice jer umire bez muških nasljednika. Radovanovići se pominju još 1868. 
godine kad od “hektike” umire i Jefremova kći Sofija, koja je živjela na kućnom 
broju 119.

Da je dio te porodice zaista odselio, i to u najbliža mjesta, dokaz je to što se 
Miloš Radovanović, za koga se navodi da je iz Bremena, oženio 1845. godine 
Julijanom Manojlović iz Bolmana, te da se on pojavljuje kao kum na krštenju 
djece iz porodice Kuveždanin, posljednji put kao kum na krštenju Milana 
Kuveždanin 1857. godine. Jasno je da se radi o istoj porodici Radovanović, 
koja je sačuvala staro kumstvo iz Bolmana.

Posljednja osoba za koju znamo da je pripadala porodici Radovanović bila 
je Jovanka (Jovka), kći Racka Radovanovića, koja se još 1834. godine udala za 
Mihajla Bijelića te umrla 1885. godine. Živjela je na kućnom broju 44.

[154]  Hektika (grč.) – sušica, tuberkuloza, “jektika”.
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Dragičević

Za porodicu Dragičević (negdje nalazimo i Dragićević) pretpostavljamo 
da je jedna od četiri najstarije bolmanske porodice, koja se pominje kao Dragić 
još krajem 17. vijeka. Dragićevi potomci vraćaju se u Bolman nakon Rakocijevog 
ustanka pa se po popisu iz 1711. pominje Jovica Dragičević, koji se pominje i u 
naknadnim popisima, ali s varijantama tog prezimena: 1715. kao Bragosovics, a 
1720. kao Dragisovics. Različito zapisivanje prezimena nastavlja se i dalje, kako 
u službenim popisima (u onom iz 1767. godine pominju se Stojša i Stanoja 
Draginjić), tako i u zapisima u vezi s gradnjom bolmanske crkve, u kojima se 
pominje Đurađ Dragušić (po crkvenim zapisima Georgije Dragićević) kao 
darodavac cigle za gradnju crkve.

Iza Stojše i Stanoje ostaju nasljednici: Tomo (Tima) i njegov sin Kuzman, 
Živan, Georgije, Miloš, Mihail, Petar, Lazar, Teodor (Todor), Stefan, Nikola, 
Jeremija, Kosta, Grigorije (Glišo) i njegov sin Roman. Petar umire 1790. 
godine, Georgije 1791, Živan 1796, Teodor 1797, Kuzman 1805, Nikola 1816.

Kumovi koji su krštavali djecu Dragičevića bili su iz porodice Janić, a 
kako je porodica Dragičević imala mnogo članova, kumstvo se proširilo i na 
druge bolmanske porodice: Bojanin, Janković, Obradović, Vilić. Dragičevići 
su bili kumovi porodicama Marjanović i Radovanović, a kasnije i drugima: 
Avramović, Bolmanac, Čvarković, Dmitrić, Grujić, Kockar, Popović, 
Stojaković.

Po popisu iz 1823. godine postoje dva domaćina iz te porodice: Tima 
(češće zapisivan kao Toma) te Jeremija Dragičević. U pojedinim zapisima 
sveštenici još uvijek upotrebljavaju stariju varijantu prezimena Dragić (“Tomo 
Dragićev”).

Smatramo da su pojedini članovi te porodice odselili iz Bolmana krajem 
18. te početkom 19. vijeka, dok drugi ostaju u Bolmanu.

Jeremija umire 1833. godine, no po popisu iz 1837. postoje još uvijek 
dvije kuće te porodice s domaćinima: Tomom, koji ima samo dva muška člana 
porodice, i Stankom, koji ima dva muška i dva ženska člana.

Kuća Dragićevića domaćina Tome ubrzo se svodi samo na jednog člana, 
pošto iste godine kad je popis i sačinjen, tj. 1837, umire Tomo, a 1850. godine u 
68. godini života umire i Jovan Dragićević. Time se ta kuća gasi.

Stanko, domaćin druge kuće, ženi se 24. januara 1832. godine Teodosijom, 
kćeri Save Čepinca iz Bolmana. Kum mu je opet iz porodice Janić, ovog puta 
Pantelija. Isti Pantelija Janić i njegova kći Julijana krštavaju i Stankovu djecu: 
Jovana, rođenog 1832. godine, Anu (1834), Živka (1836), Dimitrija (1839). 
Stankovi sinovi Živko i Dimitrije umiru kao mala djeca pa mu ostaju Jovan i 
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Ana. Ubrzo nakon smrti djece, umire i njegova žena Teodosija 1841. godine. 
Stanko Dragičević umire 1864. godine u 53. godini života od vrućice, s kućnog 
broja 72.

Stankov sin Jovan ženi se Ljubom Dvornić iz Kačvole. Imaju šestero 
djece: Milevu, Draginju, Julijanu, Jelisavetu, Anu i Radoslava. Nekada 
bogata i moćna porodica po svemu sudeći postaje siromašna, tako da se Jovan 
Dragićević naziva “malokućaninom”. Njegova djeca umiru jedno za drugim: 
1864. godine Jelisaveta u dobi od godine života od slabosti, Ana u 2 godini 
života od vrućice, 1867. godine Julijana u dobi od 1 godine od vratobolje, 1872. 
godine jedna za drugom umiru Draginja u dobi od 3 godine 17. novembra, a 
24. novembra Mileva u dobi od 5 godine od groznice. Ubrzo nakon toga umire 
i posljednji Dragičević iz Bolmana. Dana 3. septembra 1873. godine umire i 
Jovan Dragičević od “vodene bolesti”[155] u 41. godini života. Njegova udovica 
Ljuba udala se 1874. godine za isto tako udovca Timoteja Opančara, ali umire 
iste te 1874. godine u 42. godini života od vrućice. Tako je nestala jedna od 
najstarijih bolmanskih porodica, bar onaj njen dio koji je ostao u Bolmanu, u 
kome je postojala skoro dva vijeka.

Zanimljivo je da su toj porodici, prema evidencijama koje imamo, više od 
jednog vijeka kumovi bili iz porodice Janić.

Čepinac[156]

Porodica Čepinac po mnogo je čemu bila posebna i zanimljiva. Članovi 
te porodice u Bolman doseljavaju u prvoj polovini 18. vijeka te - kako je to bio 
čest slučaj s velikim porodicama u 18. vijeku - žive u nekoj vrsti porodične 
zadruge, u kojoj uz domaćina žive braća i njihovi sinovi. Po popisu iz 1767. 
godine domaćin je bio Arsenije Čepinac, a uz njega u istoj kući žive i Aleksa, 
Stefan, Jovan, Stojan, Maksim, Savo i Aksentije sa svojim porodicama.

Kumovi na vjenčanju članovima porodice Čepinac te na krštenju njihove 
djece u početku su iz porodice Tancovičić, a oni su kumovi porodici Mišković. 
Nestankom porodica Tancovičić i Mišković, kumovi Čepincima prvo postaju 
porodice Prodanić i Veljković, a onda Kolar i Ivančević, a oni kao brojna 
porodica, uz “staro” kumstvo, postaju kumovi porodicama Bojanin, Gazdić, 
Lalić, Obradović i Vilić.

Čak i u ono vrijeme kad je bio čest slučaj da ljudi umiru mladi, sudbina 
[155]  Vodena bolest – ascites, nakupljanje serozne (sukrvičave) tekućine u trbušnoj šupljini, 

simptom niza bolesti.
[156] Prema popisu stanovništva iz 1948. godine u Hrvatskoj je bilo 8 osoba koje su se  Prema popisu stanovništva iz 1948. godine u Hrvatskoj je bilo 8 osoba koje su se 

prezivale Čepinac: po jedna u Suzi (Baranja), Tenji kod Osijeka i Zagrebu te pet, koje su 
pripadale istoj porodici, u Zanošu (danas zaseoku sela Kapinci) kod Podravske Slatine (Leksik 
prezimena Socijalističke Republike Hrvatske. Institut za jezik - Nakladni zavod Matice hrvatske, 
Zagreb 1976, 109). 
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Alekse Čepinca je posebna. On i Milica Stanoja Ivančevića prvi su upisani 
u protokol vjenčanih u Bolmanu, koji se vodi od 1777. godine. Kum im je bio 
Stevan Tancovičić. Aleksa Čepinac sedmi je upisan u “protokol umirajuščih” 
za godinu 1777. jer umire 11. maja, nekoliko mjeseci nakon vjenčanja. Iduće 
godine (1778) umire i domaćin Arsenije, a 1789. i njegov sin Stefan. Nakon 
Arsenija, kao domaćin u popisu 1824. godine upisan je Maksim Čepinac, a u 
kući ima ukupno pet bračnih parova.

Jovan i Teodosija imali su Paraskevu, Andreja, Sofiju i Nastasiju. 
Stojan i Marta imali su sinove Georgija i Teodora. Maksim i Marta imali 
su Mariju, Milana, Jelisavetu, Sergija i Teodosiju. Savo Čepinac oženio se 
1799. godine Marijom Subotić. Imali su devet sinova i kćeri: Dimitrija, Jelu, 
Paraskevu, Stojana, blizanke Martu i Mariju, Milu, Ružicu i Anu. Savina 
supruga Marija umire 1817. godine, a on se 1820. godine ponovo ženi, ovaj 
put Marijom, suprugom poč. Tanacka Jankovića. Kumovi su im iz porodice 
Kolar, koju nekad u knjigama navode i kao Kolarević.

Mihail (Miha) Čepinac ženi se 23. januara 1822. godine Petrom Kolar, a 
kumuje im Đuka Ivančević. Imaju osmero djece: Persidu, Bosiljku, Antonija, 
Ljubicu, Milicu, Marka, Mladena i Grigorija. Nije nam poznato gdje se 
oženio Aksentije Čepinac, ali on i njegova supruga Marija imaju sinove 
Miloša, Josifa i Mladena.

Jovan Čepinac umire iste, 1804. godine kad i njegova žena Teodosija. 
Jovanov brat Stojan Čepinac umire 1808. godine, a od djece iz porodice Čepinac 
umiru: Georgije, Paraskeva, Marta, Mila, Antonije, Ljubica, Marko i Miloš. 
Domaćin kuće Maksim Čepinac umire 1828. godine, a umjesto njega domaćin 
postaje Sava Čepinac. 

Prema popisu iz 1827/1828. godine, koji je sačinio paroh Prokopije 
Stanković, domaćin kuće Čepinac je Sava, u kući imaju četiri bračna para, 
sedam muških i čak 12 ženskih članova te su s 19 članova jedna od najvećih 
bolmanskih porodica. Uz tu porodicu, u Bolmanu tada mnogo članova imaju i 
porodice Pantelije Bojanina (14), Save Bošnjaka (15), Jefte Ivančevića (15), 
Mihe Kupinića (16), Teše Gruića (17), Mihaila Obradovića (17), Matije 
Baića (18), Ilije Jankovića (18), Mojseja Novakovića (19), Georgija Dmitrića 
(21), Ninka Horvata (22), Jakova Jankovića (22), Stefana Bijelića (28) i Stoke 
Bijelića (čak 29).

Nekoliko godina kasnije, 1831. godine, Sava Čepinac ima u kući pet 
parova, osam muških i devet ženskih članova, ukupno 17 ukućana, o čemu 
svjedoči popis iz 1831. godine. No, tada dolazi za Bolman teška 1836. godina, a 
posebno za porodicu Čepinac.
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Te 1836. godine u Bolmanu dolazi do velike epidemije kolere, koja počinje 
upravo u porodici Čepinac. Dana 27. juna umire Teodor Čepinac. Od kolere iz 
kuće Čepinac umiru 4. avgusta Vasilija, 9. avgusta čak dvoje, Agripina i mali 
Petar, 11. avgusta Persida, a 14. avgusta Georgije. Iste, 1836. godine iz kuće 
Čepinac umire i mali Mladen. Sedam smrtnih slučajeva u jednoj kući, koliko 
god ona bila mnogobrojna, izuzetak je čak i u istoriji Bolmana, inače obilježenoj 
umiranjem djece, omladine te mladih ljudi i žena. Ta tragična godina smanjuje 
broj članova porodice Čepinac, ali ona još ne nestaje iz sela. Čak unatoč svemu, 
po popisu koji je sačinio paroh Prokopije Stanković petog aprila 1837. godine, 
Sava Čepinac u kući ima 2 bračna para, deset muških i pet ženskih članova, čime 
Čepinci još uvijek spadaju među tada najveće bolmanske porodice.

Domaćin kuće Sava umire 1839. godine.

Pojedini članovi porodice Čepinac sele se iz Bolmana još krajem 18. ili 
početkom 19. vijeka (Dimitrije, Milan, Mladen, Sergije), a neki se od njihovih 
potomaka, kao npr. Mihail, vraćaju u Bolman. U Bolmanu je ta porodica uvijek 
živjela samo u jednoj kući, za razliku od nekih drugih tada velikih porodica, 
kao na primjer Bijelić, Bošnjak, Dorić, Janković, Radovanović, koji žive u 
dvije i više kuća. Da je dio porodice Čepinac odselio zaključujemo po tome 
što ih kasnije nema u “protokolu umirajuščih”, a da su se neki vratili u Bolman 
zaključujemo po tome što nisu kršteni u Bolmanu.

Na nekim mjestima u knjigama nejasno je čak i prezime. Tako, na primjer, 
u slučaju Save i Petre, kod rođenja kćeri Anatolije 1834. godine, navodi se 
prezime Čepinac, a prilikom rođenja sina Nenada 1836. godine navodi se 
prezime Manojlović, pod kojim je Sava i kršten. Paroh Prokopije Stanković 
bilješkom “živi u Oseku” ukazuje na mjesto u kome je Sаva živio sa suprugom 
Petrom, ali dalje navodi i “inače Čepinac”. Istu primjedbu Prokopije Stanković 
stavlja upisujući u matice krštenih Savinog sina Jovana 1839. godine. Uz 
prezime Čepinac vezano je još jedno prezime: Šepić, koje se u Bolmanu pominje 
krajem 18. vijeka te se na jednom mjestu uz jednog člana te porodice također 
navodi “inače Čepinac”. Takvi slučajevi izuzetak su u maticama i nije do kraja 
jasno zašto se miješaju prezimena, iako pretpostavljamo da se radi o nedoumici 
koje prezime nosi pojedina osoba.

Jedan od onih Čepinaca koji nije kršten u Bolmanu je i Teodor, čija se 
supruga zvala Teda. Kad je 1840. godine krštena njihova kći Ikonija, paroh je u 
protokol krštenih dodao primjedbu “iz Kač.”, što ukazuje da je porodica živjela 
u Kačvoli (danas Jagodnjak) ili da je supruga iz tog mjesta. No, ne može se sa 
sigurnošću tvrditi da Teodor nije iz Bolmana jer je tada bio čest slučaj da nekoga 
u selu zovu drugačijim imenom od onoga koje je upisano u protokol krštenih pa 
i sveštenik na kraju prihvati to drugo ime, ali uglavnom naglašava da je riječ o 
drugom imenu.
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Nakon smrti Save Čepinca 1839. godine, u kući žive bar dva bračna para 
Čepinac: Mihail i Petra te Aksentije i Marija. Na jednom mjestu pominje 
se Aleksa i njegova žena Marta. Nije jasno da li je to treći bračni par ili su 
Aksentija zvali Aleksa, dok je ime žene upisano pogrešno: umjesto Marija 
upisano je Marta. Iz iste kuće 1850. godine umire Jovan, s 19 godina “ot 
protisli”[157], i ponovo je nejasno da li je u pitanju krivo upisano ime (jer Jovana 
nema u maticama krštenih, već je upisan Josif, sin Aksentija i Marije, rođen 
1832. godine) ili se radi o dijelu porodice koji je živio u nekom drugom mjestu 
te se vratio u Bolman. Mihail (Miha) umire početkom 1851. godine, u 50 godini 
života, od “vročičine” (vrućičine odn. vrućice), i nakon toga izvjesno je da od 
porodice Čepinac u Bolmanu živi još njegov sin Grigorije (zvani Glišo), rođen 
1833. godine, oženjen Smiljom, čija se kći Ružica krštava 1857. godine, a kuma 
joj je Draginja Miloša Ivančevića.

Persida Čepinac kuma je 1856. godine na krštenju Jovanke Obradović, 
kćeri Tome i Kumrije, a 1857. godine i ona umire u 13. godini života, što je 
ujedno i posljednji pomen porodice Čepinac u Bolmanu.

Iz knjiga je jasno da su Čepinci i nakon kolere iz 1836. godine nastavili 
živjeti u Bolmanu te da su još uvijek bili relativno velika porodica. Jasno je 
također i to da su odselili iz Bolmana, vjerovatno u Osijek, gdje su već živjeli 
neki od njihovih rođaka.

Marjanović

Po popisima iz 18. vijeka vidimo da postoje dva domaćina porodice 
Marjanović (rjeđe se upotrebljava varijanta Marijanović). To su Mato i Avram 
Marjanović. Te dvije porodice nisu iste vjeroispovijesti. Dok Avramova pripada 
u “spisanije vostočnago pravoslavnago neuniskago (neunijatskoga, op. J. N.) 
naroda v Bolmanje”, Matina nije na tom popisu. Matini potomci u Bolmanu 
neprekidno žive više od 200 godina. Ima ih i danas, a pripadaju rimokatoličkoj 
vjeri.

Nema nikakvih podataka o tome da li su pripadnici te dvije porodice 
u nekoj međusobnoj vezi te da li imaju zajedničke pretke. Sudeći po istom 
prezimenu možemo pretpostavljati da ipak imaju zajedničke pretke te da su 
pojedini članovi te porodice, sredinom 18. vijeka ili ranije, prešli u unijate ili 
primili rimokatoličku vjeru.

Nije nam poznato koliko je članova imala porodica Mate Marjanovića, 
ali ona Avramova bila je jedna od većih i brojnijih porodica krajem 18. vijeka u 
Bolmanu. U maticama se pominju, osim Avrama (umro 1823), i Jovan (Jovo) 
sa ženom Nastasijom te djecom Vatimom, Paraskevom, Julkom i Kristinom; 

[157]  Protisli – probadi.
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zatim Luka sa ženom Stanom i djecom Martom i Marijom; Teodor sa 
ženom Simeonom i kćerkom Nastasijom; Stevan i Anica s djecom Ljubicom 
i Jeremijom; Maksim i Mara s djecom Andrijom, Jovkom, Jovanom, 
Lazarom, Savkom, Jovankom i Stefanom. Osim njih pominju se i Jakov 
Marjanović (umro 1812), Avram (umro 1823) te Adam, koji se 1806. godine 
ženi Marijom Živka Vilića i koji se nakon toga više ne pominje. Do popisa 1824. 
godine porodica se osipa: Jovo umire 1812, Luka 1801, Stana 1793, Teodor 
1819, Simeona 1820. Stevan i Anica s djecom više se ne pominju i moguće je 
da su se odselili iz Bolmana ili su promijenili vjeru pa ih zato u maticama više 
nema.

Po popisu iz 1824. godine pominju se dva domaćina porodice Marjanović: 
Maksim i Petar. Petar je bio oženjen Jevrosimom. Imali su četvero djece: 
Katu, Georgija, Alku i Damjana. Jevrosima je umrla 1823. godine, a Petar je 
dočekao starost od 72 godine i umro 1862. godine od “vratobolje” i to, kako u 
maticama navodi sveštenik Jovan Gojković, kao prosjak. Kata i Alka umiru kao 
djeca, a Georgije i Damjan se u maticama više ne pominju.

Godine 1828. sveštenik Prokopije Stanković pominje čak tri domaćina 
te porodice. Pored Maksima i Petra tu je i Timotej - Tima Marjanović. Tima 
ima čak 11 članova porodice, Maksim 4, a Petar 6. U popisu iz 1837. godine 
Prokopije Stanković izostavlja druge dvije porodice te navodi samo domaćina 
Timoteja Marjanovića s 12 članova domaćinstva. Ako je razumljivo zašto ne 
navodi Maksimovo domaćinstvo (on je, naime, umro 1831. godine), nije jasno 
zašto ne navodi domaćinstvo Petra Marjanovića. Objašnjenje bi moglo bilo da 
Petar možda nije sve vrijeme živio u Bolmanu.

Kao žene Timoteja Marjanovića pominju se Paraskeva Ubavić iz 
Bezedeka te Ekatarina – Kata, s kojima on ima brojnu djecu: Ružicu, Jovana, 
Ikoniju, Ljubicu, Dragića, Božicu, Radivoja, Sofiju, Dmitru, Živka i Adama. 
Timotej umire 1840, a Ekatarina 1838. Njihovi sinovi Jovan i Radivoj ostaju 
živjeti u Bolmanu. Jovan se ženi 1839. godine Bosiljkom Kuveždanin. Imaju 
četiri kćeri: Jelu, Pavliju, Martu i Smilju, od kojih jedino Smilja nije umrla 
kao dijete. Jovan umire 1850. godine bez muških nasljednika.

Radivoj se ženi 1850. godine Anastasijom - Nastom Živka Gruića. Imaju 
četvero djece: Jelisavetu, Stefaniju, Jovanku i Samuila (negdje ga nazivaju i 
Manuil). Radivoj umire 1863. u dobi od 32 godine. Jovanka i Stefanija umiru 
kao djeca, a Samuil (Manuil) 1873. godine u dobi od 14 godina. Poslije toga u 
Bolmanu više nema muških nasljednika te brojne porodice. Jelisaveta - Savinka, 
kći Radivoja - Rade i Naste, udaje se 1870. godine za Evtimija Stojkovića 
iz Kačvole. No, po svemu sudeći, udala se i drugi put, u 23. godini, 26. maja 
1824. godine za isto tako drugobračnog Mateja Bojanina iz Bolmana. Njih 
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dvoje postaju roditelji poznate braće Bojanin, tzv. “Matijinih”, kojima pripada i 
Stanojе Bojanin, poznati bolmanski trgovac, otac Radomira Bojanina i prof. 
dr. Svetomira Bojanina.

Marić

U popisu bolmanskih porodica u 18. vijeku nalazi se i prezime Marić. 
Po popisu iz 1767. godine domaćin je Stojan Marić, a pominju se još, 
pretpostavljamo njegovi sinovi, Pantelejmon – Pano ili Pane te Petar Marić. 
Marići su bili kumovi porodici Janić, Petru Mariću kumovi su bili iz porodice 
Stojana Kockara, a Pani Mariću iz porodice Mihaila Dorića. Nakon smrti Mihaila 
Dorića, Marićima su kumovi iz porodica Bolmanac, Radovanović, Popović i 
Novaković.

Petar Marić bio je oženjen Teodosijom. Imali su Nastasiju (1782-1784), 
Agripinu (r. 1784), Jakova (r.1782) i Vasilija (r. 1790). Nije poznato kada je 
umro Stojan Marić (jer ga ne nalazimo u bolmanskim maticama umrlih), kao ni 
to kud se on odselio, ni šta se dalje dešavalo s porodicom Petra Marića, koja se 
nakon rođenja sina Vasilija odselila iz Bolmana.

Pano ili Pane Marić bio je oženjen Marom. Imali su brojnu djecu: Pelagiju 
– Pelku, Paraskevu (r. 1784), Nikolu (r.1787), Saru (r.1790), Simeonu (r. 
1792), Simeona - Simu (r. 1794), Sofiju (r. 1797) i Vikentija (r. 1802).

Pano Marić umire 1820, a njegova žena Mara 1823. godine te domaćinstvo 
porodice nasljeđuje njihov sin Simo, koji je prema popisu iz 1824. godine 
domaćin kuće. Simo je domaćin kuće Marić i prema popisu iz 1827/28. godine 
te u kući ima dva muška i tri ženska člana, ukupno pet članova. Prema popisu iz 
1837. godine Simo Marić ima ukupno sedam članova porodice. Prema podacima 
iz popisa 1824. vidljivo je da Simo živi u kući samo sa svojom porodicom, 
ženom Anom ili Anicom te djecom, dakle s njim ne žive njegova braća Nikola 
i Vikentije, niti sestre. Neke od sestara udane su u Bolmanu (Pelka za Đuku 
Dorića), ali o braći više ne nalazimo podataka i nije poznato kuda su se odselili 
iz Bolmana.

Simo i Ana - Anica imali su više djece. Godine 1818. rodila im se kći 
Ubava, 1823. kći Sofija, 1825. sin Dragojlo, 1829. sin Milutin (kasnije svuda 
Miloš, čak i u maticama), 1832. sin Antonije, 1834. sin Marko (sveštenik 
Prokopije Stanković navodi u primjedbama “zovjet Jakov” i zaista u maticama 
se ubuduće navodi Jakov, a ne Marko), 1840. kći Agata - Aga.

Simo Marić umire u 60. godini od “suve bolesti” 1854. godine, a njegova 
žena Anica umrla je još 1842. Nasljeđuje ih sin Miloš, a ni ovog puta nemamo 
podatke da su Miloševa braća i sestre umrli kao djeca (osim Dragojla – Dragutina, 
koji umire 1834. godine), kao što je tada bio slučaj u većini porodica, tj. da 
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punu zrelost dočeka svako treće dijete. Stoga zaključujemo da Antonije, jedan 
od braće, napušta Bolman, dok drugi (Jakov) ostaje s Milošem u kući i zajedno 
žive na kućnom broju 45.

Miloš se oženio Teodosijom – Todom, s kojom je imao kćer Jovanku 
(r. 1851), kojoj su kumovi na krštenju iz porodice Narančić. Nakon rođenja 
druge kćeri Vasilije, 5. aprila 1854. godine od posljedica teškog poroda umire 
Teodosija - Toda Marić u 29. godini života, a njena kći Vasilija umrla je 1. aprila, 
nekoliko dana prije majke. Nakon toga Miloš se ženi Milicom Vučković iz 
Kačvole, s kojom ima osmero djece: Cvjetka (1856-1857), Dimitrija (1857-
1857), Andreja (1858-1858), Živka (1859-1864), Samuila (r. 1865), Simeona 
(r. 1868), Jovana (1862-1863), Ranka (1864-1864), Anu (1873-1876), a nije 
poznato kad su rođene kćeri Persida i Stefanija te da li im je mati Toda ili 
Milica.

Jakov Marić je oženjen Živanom - Živkom Bošnjak iz Darde. Ima kćer 
Ljubicu (r. 1858), sina Živka (r. 1860, koji umire kao dijete), sina Stanka (r. 
1862, koji također umire kao dijete) te kćeri Hristinu i Milevu (1868-1873). 
Jakov je, kako bilježi tadašnji sveštenik Jovan Gojković, bio nadničar te je umro 
u 44. godini života od vrućice, dok je njegova žena Živana umrla 1870. godine.

Sudbina Miloša Marića i kraj porodice Marić tragični su i posebni i za 
prilike kakve tada vladaju u Bolmanu. Prema bilješkama sveštenika Jovana 
Gojkovića, Miloš Marić je 1879. godine umro u 51. godini života “ubijen v 
stvari od sina svojego”. Miloš je imao dva sina koji nisu umrli kao djeca, Samuila 
i Simeona, koji su te 1879. godine još bili maloljetnici i nije poznato koji je sin 
i na koji način ubio Miloša. U maticama se ne navodi da je to bilo slučajno, a 
o tom događaju u Bolmanu nismo čuli ni jednu priču pa je jasno da se o tome 
nerado govorilo i da se nastojalo sve što prije zaboraviti. Nije jasno šta se desilo 
sa starijim sinom Samuilom Marićem, ali mlađi Simeon – Simo Marić ostao je 
živjeti u Bolmanu te je “poludio i ugušio se” 1893. godine u 25. godini života.

Novaković

Porodica Novaković također pripada starim bolmanskim porodicama. 
Pominje se u popisu iz 1767. godine kad joj je domaćin Stojan Novaković 
(pominje se i kao Stojko), no nije jasno da li je s njim u kući živio i njegov brat 
Stanoje (koji se u maticama pominje samo na jednom mjestu 1782. godine) ili je 
krivo navedeno ime te je umjesto Stojan napisano Stanoja. S njima žive i Lazar, 
Tomo, Gojko te isto tako Stojan (mlađi).

Stojan Novaković umire 1788. godine. Ovdje je posebno zanimljivo 
kumstvo koje traje generacijama. Novakovići su kumovi porodici Dorić, a 
Novakovićima su kumovi iz porodice Janković.
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Marta, kći Lazara Novakovića i njegove žene Evice, upisana je na 
drugom mjestu u maticama krštenih za 1777. godinu. Osim Marte, Lazar i Evica 
imaju još djece: Mariju, Pavla, Teodora, Mojseja i Vasiliju.

Stojan Novaković (mlađi) oženjen je Jelisavetom - Jelom te ima djecu: 
Stojanu, Dimitrija, Mihaila (zvanog Stanko), Kuzmana, Stefana, Jekaterinu, 
Nastasiju, Jovanku i Martu.

Jedan za drugim ubrzo umiru braća Novaković: Lazar (1801), Tomo 
(1803) i Gojko (1804) te Stojanova supruga Jelisaveta (1803), dok nije poznato 
kad je umro Stojan Novaković (mlađi).

Lazarev sin Mojsej, Stojanov sin Dimitrije – Dmitar - Mitar te Stefan i 
Pavle u prvoj polovini 19. vijeka domaćini su kuće Novaković.

Mojsej je bio oženjen Marijom, a imali su osmero djece: Živka (u. 1831), 
Radovana (r. 1814), Anđeliju (“Eva zovoši”), Nedeljka (r. 1821), Iliju (r. 
1825), Martu (r. 1823), Savu (r. 1829) i Sofiju (r. 1833).

Mitar je oženjen Evom i ima četvero djece: Vasiliju (r. 1809), Tomu (r. 
1812), Timoteja (“inače Todor”) i Božicu (r. 1820).

Stefan ima ženu Katu i sinove Panteliju (r. 1816). i Georgija - Đuru (r. 
1819).

Pavle je oženjen Anicom te imaju Nastu (r. 1826), sina Savu (r. 1827) i 
Anu (r.1833).

U vrijeme koje opisujemo često se dešavalo da u matice krštenih djeca 
budu upisana pod jednim imenom, a da se u stvarnosti zovu drugim imenom te 
da čak to drugo ime upotrebljava sveštenik kad ih upisuje u matice kao kumove 
ili očeve. Nekad su to slična imena, ali često nisu (Marko - Jakov, Anđelija 
– Eva, Timotej - Todor). Na primjer, Mojsejev sin Radovan kasnije je svuda 
upisivan kao Matej.

Po popisu iz 1824. godine postoje čak tri kuće porodice Novaković. 
Domaćini su Mitar, Stefan i Mojsej, u čijoj kući živi dva bračna para.

Porodica Novaković se osipa još prije velike kolere u Bolmanu pa je tako 
1827. u 44. godini “ibo naprasno umer” Dimitrije - Mitar Novaković. Mojsejeva 
supruga Marija je umrla 1833. godine, a sveštenik Prokopije Stanković navodi: 
“neispovjedaše ni pričastitišsja ibo naprasnut smert išla jest”. Petar Novaković 
umire u velikoj koleri 1836. godine.

Po popisu iz 1837. godine u Bolmanu živi jedna porodica Novaković. 
Domaćin je Mojsej, koji u kući, skupno s njim, ima tri muška i tri ženska člana. 
Iz Bolmana se, dakle, sele udovice Mitra i Petra Novakovića sa svojom djecom, 
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a ostaju porodice Mojseja i Stefana Novakovića.

Mojsejev sin Matej oženjen je Pelagijom – Pelkom, imaju troje djece: 
Filipa (r. 1839), Martu (r. 1844) i Draginju (nepoznata godina rođenja). Godine 
1857. godine umire Pelka (u 42. godini života), a 1860. godine naprasno umire 
Matej u 46. godini života. Za njihovu djecu poznato je da kći Marta ostaje u 
Bolmanu, a sin Filip odlazi.

Pantelija Novaković bio je oženjen Jovankom - Jovkom Janić. Imali 
su sedmero djece: Ljubicu, Stevaniju, Teodora (Todor), Martu, Bosiljku, 
Timoteja i Jelenu. Živjeli su na kućnom broju 110. Od djece na životu ostaju 
Todor, Marta i Jelena. Jovka umire 1870. u 46 godini od vrućice. Pantelija i 
njegov sin Teodor više se ne pominju u Bolmanu.

Georgije – Đuro Novaković, drugi sin Stefana Novakovića, bio je oženjen 
Milicom – Milom te ima tri kćeri: Avramiju, Ekatarinu i Teodosiju, od kojih 
mu kao dijete ne umire jedino Ekatarina. Đuro je umro 1868. u 49. godini života 
od “hektika”, čime izumire muški dio porodice Novaković koji je ostao živjeti 
u Bolmanu. Eva (kršteno ime Anđelija), kći Mojseja Novakovića, udana u 
porodicu Bijelić, umire 1882. godine također od “hektike”. Druga Mojsejeva kći 
Marta bila je udana u porodicu Popović i umrla je “od kašlja” 1889. godine u 
67. godini života.

Pantelijina kći Jelena bila je udana u porodicu Opančar, a Đurina kći 
Ekaterina – Kata za Miloša Bijelića, opštinskog subašu u Bolmanu. Ekaterina 
umire 1916. godine u 60. godini života kao posljednja osoba iz dijela porodice 
Novaković koji je živio u Bolmanu. Time nestaje stare porodice Novaković 
pa prema popisu iz 1891. godine u Bolmanu više nema porodičnog prezimena 
Novaković.

Osim u Bolmanu, prezime Novaković srećemo u još nekim mjestima 
tadašnje Baranje (Šarok, Beremend), iz kojih su se djevojke s prezimenom 
Novaković udavale u Bolman te iz kojih su se momci s tim prezimenom 
ženili Bolmankama. Zanimljivo je da porodično prezime Novaković ponovo 
srećemo u Bolmanu 1906. godine, kad se u popisu pominju čak dvije porodice s 
domaćinima Mladenom i Milivojem Novakovićem. Obje su tada nastanjene u 
pustari Majške Međe, gdje su se, kako saznajemo, doselile iz Beremenda. Teško 
je reći da li se radi o raseljenom dijelu porodice Novaković koja je ranije živjela 
u Bolmanu, iako takva mogućnost uvijek postoji jer se tada rijetko selilo daleko 
i uvijek su se zadržavale veze s mjestom rođenja.
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Popis	porodica	iz	1891.	godine

Pred kraj 19. vijeka tadašnji bolmanski sveštenici sačinili su popis 
stanovnika Bolmana, navodeći imena domaćina po kućama, tzv. “protokol 
dušepisanija”. Prema tom protokolu iz 1891. godine, koji je sastavio Uroš 
Mađarević, a dopunio Pantelejmon Horvat, u Bolmanu su bili sljedeći 
domaćini kuća (ovdje nabrojani abecednim redom):

1. Anđelić Branko – Bijelić    
                  Mladen

2. Anđelić Branko
3. Bijelić Antonij
4. Bijelić Antonij
5. Bijelić Dimitrije
6. Bijelić Georgij
7. Bijelić Georgij
8. Bijelić Georgij
9. Bijelić Jakov

10. Bijelić Jovan
11. Bijelić Ljubomir
12. Bijelić Miloš
13. Bijelić Miloš
14. Bijelić Mladen
15. Bijelić Pantelejmon
16. Bijelić Petar
17. Bijelić Petar
18. Bijelić Stoja
19. Bijelić Stefan
20. Bijelić Stojan
21. Bijelić Teodor
22. Bijelić Velimir
23. Bijelić Živko
24. Bojanin Damjan
25. Bojanin Dimitrij
26. Bojanin Georgije
27. Bojanin Matej
28. Bojanin Miloš
29. Bojanin Mladen
30. Bojanin Nenad

31. Bojanin Simeon
32. Bojanin Stojan
33. Bolmanac Cvjetko
34. Bolmanac Dobren
35. Bolmanac Mladen
36. Bolmanac Pavel
37. Bolmanac Stefan
38. Bošnjak Dragojlo
39. Bošnjak Georgij
40. Bošnjak Jovan
41. Bošnjak Jovan
42. Bošnjak Matej
43. Bošnjak Mladen
44. Bošnjak Stefan
45. Bošnjak Živko
46. Dmitrić Damjan
47. Dmitrić Miloš
48. Dmitrić Sava
49. Dmitrić Stefan
50. Dobrokes Jevtimije
51. Dobrokes Jovan
52. Dobrokes Marko
53. Dobrokes Miloš
54. Dobrokes Mladen
55. Dobrokes Stanko
56. Dobrokes Stojan
57. Dobrokes Teodor
58. Dobrokes Uroš
59. Dorić Dragutin
60. Dorić Isak
61. Dorić Jovan
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62. Dorić Ljubomir
63. Dorić Simeon
64. Đurić Pavel
65. Đurić Petar
66. Đurić Vasilij
67. Gabošac Teodor
68. Gazdić Milan
69. Golubović Cvjetko
70. Golubović Jovan
71. Grujić Antonij
72. Grujić Ikonija (Vilić)
73. Grujić Jovan
74. Grujić Miloš
75. Horvat Georgij
76. Ivančević Aleksej
77. Ivančević Atanasija    

                  (muška osoba)
78. Ivančević Georgij
79. Ivančević Jelisaveta
80. Ivančević Jovan
81. Ivančević Mladen
82. Ivančević Stanko
83. Ivančević Stevan
84. Ivančević Stevan
85. Ivančević Uroš
86. Janić Mladen
87. Janković Avram
88. Janković Dimitrij
89. Janković Dimitrij
90. Janković Lazar
91. Janković Grigorij
92. Janković Joakim
93. Janković Josif
94. Janković Lazar
95. Janković Miloš
96. Janković Miloš
97. Janković Poznan

98. Janković Roman
99. Janković Sergej
100. Janković Stefan
101. Janković Todor
102. Janković Živko
103. Kašanin Dafina
104. Kockar Danica
105. Kockar Mihail
106. Kockar Stefan
107. Kockar Teodor
108. Kolar Avram
109. Kolar Dragutin
110. Kolar Jakov
111. Kolar Miloš
112. Kolar S� (ime nečitko)
113. Kovačević Savo
114. Kupinić Dimitrij
115. Kupinić Jovan
116. Kupinić Mihail
117. Kupinić Petar
118. Kuveždanin Atanasije
119. Kuveždanin Cvjetko
120. Kuveždanin Jovan
121. Kuveždanin Živko
122. Kuveždanin Živko
123. Lalić Dionisij
124. Mađarević Uroš, paroh
125. Manojlović Aleksej
126. Marić Samuil
127. Mišljenović Vasilij
128. Narančić Jovan
129. Obradović Aksentije
130. Obradović Persida -    

                  Ljubomir Radojčić
131. Obradović Savo
132. Ognjanović Ana (Opančar)
133. Opančar Cvjetko
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134. Opančar Dragutin
135. Opančar Miloš
136. Opančar Timotej
137. Parabak Branko
138. Pašić Georgij
139. Petrović Despot
140. Popović Dimitrije
141. Popović Jelena
142. Popović Jovan
143. Popović Lazar
144. Popović Stefan
145. Popović Vasilij
146. Popović Velimir
147. Radišić Vasilije
148. Radojčić Aksentije
149. Radojčić Jakov
150. Radojčić Marko (Janković)
151. Radomirović Nestor
152. Sečujac Bogoljub
153. Sečujac Mladen
154. Stajević Atanasija (muška  

  osoba)
155. Stojković Cvjetko
156. Strahinjić Ranko
157. Strahinjić Vukašin
158. Štučić Georgije
159. Štučić Stojan
160. Subotić Dragojlo
161. Subotić Grigorij
162. Subotić Obrad
163. Subotić Obrad
164. Subotić Živko
165. Vakanjac Branko
166. Vakanjac Petar
167. Vasiljević Ana
168. Vasiljević Antonij
169. Vasiljević Georgij

170. Vasiljević Nenad
171. Veljković Stefan
172. Vilić Georgij
173. Viljanac Todor
Beskućnici:

1. Baklić Luka
2. Bijelić Marko
3. Bijelić Teodor
4. Bojanin Georgij
5. Bolmanac Jovan
6. Bošnjak Stojan
7. Čvarković Stefan
8. Gazdić Milan
9. Janković Mišo

10. Jovanović Ruža
11. Kresić Ilija
12. Kuveždanin Radivoj
13. Obradović Jovan
14. Opančar Avram
15. Opančar Milivoj
16. Opančar Ranko
17. Petrović Grigorij
18. Pilić Arsenije
19. Popović Živko
20. Sečujac Jakov
21. Ružić Rade
22. Sečujac Savo
23. Veljković Ana
Biroši:

1. Ivančević Marko
2. Janić Jefrem
3. Janić Kiril
4. Janić Mladen
5. Janković Teodor
6. Keskenović Stefan
7. Kuruc Jakov
8. Kuveždanin Isidor
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9. Kuveždanin Mladen
10. Mišljenović Milutin

11. Stajević Damjan
12. Šimić Stojan

Popis iz 1891. godine dijeli stanovništvo Bolmana po socijalnom statusu. 
Status onih koji imaju “svoju” kuću treba shvatiti ovako: uz kuću imaju i dosta 
zemlje za obradu pa uglavnom ne idu u nadnicu kod drugih. Biroši[158] pak rade i 
žive na pustarama i uglavnom nemaju ni svog zemljišta ni kuće, dok “beskućnici” 
uglavnom imaju nešto zemlje, ali nedovoljno za život te idu u nadnicu.

Ako ovaj popis usporedimo s ranijim popisima, vidjećemo da se znatno 
povećao broj porodičnih domaćinstava. To povećanje rezultat je i povećanja 
broja stanovnika, ali i raslojavanja velikih porodica. Krajem 19. vijeka mali 
broj porodica još živi skupa u porodičnim zadrugama, koje imaju za “gazdu” 
oca ili najstarijeg brata. Ako i žive skupa, domaćini takvih porodica ovdje su 
posebno popisani, svaki uz svoju kuću, pa vjerujemo da je to znak da ne žive 
u ekonomskoj zajednici već da svaki brat ima svoju nepokretnu i pokretnu 
imovinu. Čak i u popisu iz 1837. godine značajno prevladavaju kuće s jednom 
porodicom, ali tada postoji nekoliko velikih porodica, kad u istom domaćinstvu 
živi više braće. Takve porodice, ali u manjem broju, postoje i krajem 19. vijeka.

Razlog zbog koga više braće živi u istom domaćinstvu nije uvijek isti. 
Ponekad je to uslovljeno siromaštvom jer bi podjelom imovine sva braća 
jednostavno živjela siromašnije. Ponekad je opet u pitanju tradicija jer neke 
porodice generacijama žive skupa. Tradicionalni patrijarhalni način života, u 
kome se poštuje i cijeni otac kao domaćin kuće, koji ima autoritet i koji sinove 
drži na okupu, razlog je da se u nekim porodicama zajednički život nekolicine 
braće održava i krajem 19. vijeka. Velika porodica osiguravala je, osim ugleda u 
selu i šire, isto tako i normalan život i sigurnost, kako u zrelim godinama, tako 
i u starosti. U takvim je kućama, naime, uvijek bilo mlađih, koji su nasljeđivali 
imanje i brinuli se o starijim ukućanima. Upravo briga za starost tjerala je da 
se ima više djece jer zbog velike smrtnosti, kad je tek svako treće dijete imalo 
šansu da dočeka zrelu dob za udaju ili ženidbu, trebalo je imati što više djece i 
na taj se način osigurati da ti u starosti ima “ko pružiti koru leba”.

Od kraja 19. vijeka prilike se postepeno mijenjaju i neke stvari više nisu 
iste. Autoritet najstarijih sve je slabiji. Velike porodice sve se teže drže na 
okupu. Neslaganje s “gazdom” često dovodi do toga da neki od sinova odlazi 
iz zajedničke kuće i postaje biroš na pustari ili čak i “beskućnik”, birajući radije 
takav status nego zajednički život s više braće u istoj kući. Radeći na pustari 
pojedinac nije morao stalno čistiti štalu i raditi najteže fizičke poslove. Ukoliko 

[158]  Biroš (mađ. biros : govedar) – poljoprivredni najamni radnik koji stalno živi na imanju 
svoga gazde (Rječnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, knjiga I, str. 567; podatak 
da biros na mađarskom znači govedar iz Anić-Goldsteinovog Rječnika stranih riječi, str. 182). 
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se pokaže sposobnim, mogao je napredovati. Postati, na primjer, kočijaš, a na 
kraju i jedan od nadzornika ili sekermešter[159]. Ipak kuće u kojima skupa žive 
porodice više braće još uvijek ne nestaju, iako ih je mnogo manje nego ranije.

Na Bolman i život u Bolmanu značajno utiče i običaj prenesen iz drugih 
krajeva. Sve više se cijene “jedinci” i “jedinice”, a u takvom “sistemu” više 
nije preporučljivo imati više djece, naprotiv. Sistem “jedinaca” javlja se još 
u 19. vijeku, a naročito je izražen početkom 20. vijeka. Tad su rijetki bračni 
parovi koji imaju više od troje djece, a cilj je da se imanje ne dijeli, već ostavlja 
“jedincima”. Domaćin koji je sklon “jedincima”, ako mu se prvo rodi sin, da sin 
ne bi kasnije imanje dijelio s braćom ili da ne bi morao davati miraz sestrama, 
ostaje na jednom djetetu. Posebno je u krugu bogatih familija u Bolmanu bilo 
sramota imati puno djece. Često su domaćini ostajali na jednom djetetu i ako bi 
im se prvo rodila kći. Njoj je na taj način ostajalo cijelo imanje pa je kasnije bila 
itekako dobra prilika za ženidbu.

“Jedinci” su značajno uticali na smanjivanje broja stanovnika Bolmana. 
Nastojanje da potomci žive bolje te da ne dijele imanje s braćom dovelo je do 
nestajanja velikog broja porodica. Velika smrtnost djece nije nestala ni u 20 
vijeku i mnogi “jedinci” umiru kao djeca, ostavljajući porodicu bez nasljednika. 
“Jedinci” i “jedinice” koji su dočekali da se ožene odnosno udaju, po nastojanjima 
svojih roditelja, gledali su da se opet ožene ili udaju za “jedince” kako bi se 
povećalo imanje. Na kraju su ostajala velika imanja, ali bez ljudi i nasljednika.[160]

[159]    Sekermešter (mađ. szekér : kola, mester : majstor) - nadzornik na pustari, ali u žargonu 
i osoba koja zapovijeda drugima i pri tome je previše stroga (bolmanski izraz, nezabilježen u 
rječnicima).

[160] Sistem “jedinaca” u Baranji opisao je i “pučki književnik” iz  Sistem “jedinaca” u Baranji opisao je i “pučki književnik” iz Petarde (Baranjskog 
Petrovog Sela) Matija Filaković (1925-2007) u svom romanu (zbog tog sistema i nazvanom) 
Zemlja nerođenih:
„Zemlja nije nikada nikoga izdala, pa neće ni njenog (Katinog, opaska J. N.) sina Milana. Moć je 
zemlje neuništiva i tko je jednom ima u posjedu i on je neuništiv. Zato je i protiv Petrove (svoga 
muža Petra Živkovića, op. J. N.) volje odlučila imati samo jedno dijete. (...)
Taj zloćudni tumor bogaćenja činio se kao napredak u to vrijeme, ali je zapravo razarao žitelje 
Baranje.
Moć je zemlje postajala toliko jaka da je tim ljudima bio jedini životni cilj imati što više zemlje, 
a što manje djece.
Taj baranjski čovjek, Šokac – seljak, postao je ubojica vlastite djece i rušitelj svoje budućnosti, 
jer mu je bila dovoljna samo zemlja, iznad svega i želja za posjedom.
Samovolja je i svojeglavost najviše bila prisutna kod Šokaca, Mađara i Srba. Nijemci su to 
uništavanje samoga sebe racionalnije provodili. Ženili su se unutar svoje narodne skupine i širili 
se po svim selima i pustarama ovog krajnje južnog baranjskog trokuta.”
(Filaković, Matija, Zemlja nerođenih /roman/, Zavod za baranjsku povjesnicu, Beli Manastir 
2005, str. 12/13, prvo poglavlje Moć zemlje. U istom romanu, na str. 127/128, opisana je jedna 
epizoda iz Drugog svjetskog rata koja se dešava u Bolmanu. Tada je, prema tvrdnji iz romana, 
štab partizanske brigade bio smješten u „Bogdanovu gostionicu”, zapravo u Bogdin bircuz, dok 
su u podrum tog bircuza bili zatvoreni zarobljeni ustaše, domobrani i Mađari.) 
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•	Porodice	u	20.	vijeku
Od stotinjak porodičnih prezimena koje smo u Bolmanu zatekli početkom 

19. vijeka, u 20. vijek ulazi tek polovina, ali su nosioci tih prezimena značajna 
većina stanovništva, s rijetkim doseljenicima, uglavnom birošima koji kupuju 
kuće u selu. Protojerej Pantelejmon Horvat, ili kako su ga u Bolmanu zvali 
“pop Panto”, čini ponovo popis bolmanskih porodica 1906. godine.

Popis	porodica	iz	1906.	godine 
(ime i prezime domaćina te broj članova porodice; ovdje dano abecednim 
redom)

1. Branko Anđelić, 11
2. Mladen Antolović, 3
3. Dmitar Bajić, 5
4. Vladimir Bajić, 3
5. Antonije Bijelić, 4
6. Dimitrije Bijelić, 2
7. Draga Bijelić, 7
8. Dragutin Bijelić, 4
9. Đorđe Bijelić, 5

10. Georgije Bijelić, 2
11. Jakov Bijelić, 8
12. Jovan Bijelić, 5
13. Jovan Bijelić, 2
14. Jovan Bijelić, 4
15. Jovan Bijelić, 2
16. Miloš Bijelić, 9
17. Miloš Bijelić, 7
18. Mladen Bijelić, 18
19. Mladen Bijelić, 5
20. Pantelija Bijelić, 6
21. Petar Bijelić, 9
22. Petar Bijelić, 5
23. Samuil Bijelić, 7
24. Simeon Bijelić, 5
25. Teodor Bijelić, 6
26. Vasilije Bijelić, 3
27. Živko Bijelić, 10
28. Božidar Bojanin, 2

29. Đorđe Bojanin, 7
30. Gavril Bojanin, 1
31. Georgije Bojanin, 2
32. Iso Bojanin, 10
33. Katarina Bojanin, 3
34. Marko Bojanin, 4
35. Matija Bojanin, 4
36. Miloš Bojanin, 15
37. Mirko Bojanin, 6
38. Nenad Bojanin, 3
39. Simeon Bojanin, 3
40. Stanoja Bojanin, 1
41. Stanoje Bojanin, 5
42. Stojan Bojanin, 4
43. Todor Bojanin, 6
44. Cvjetko Bolmanac, 7
45. Dobren Bolmanac, 6
46. Pavle Bolmanac, 6
47. Isidor Bošnjak, 7
48. Jovan Bošnjak, 8
49. Jovan Bošnjak, 4
50. Matija Bošnjak, 6
51. Mladen Bošnjak, 5
52. Roman Bošnjak, 9
53. Stevan Bošnjak, 7
54. Živko Bošnjak, 8
55. Damjan Dmitrić, 10
56. David Dmitrić, 6
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57. Đorđe Dmitrić, 15
58. Glišo Dmitrić, 8
59. Stevan Dmitrić, 11
60. Cvjetko Dobrokes, 9
61. Dimitrije Dobrokes, 5
62. Đoko Dobrokes, 11
63. Jefto Dobrokes, 7
64. Jovan Dobrokes, 10
65. Lazar Dobrokes, 8
66. Milivoj Dobrokes, 4
67. Miloš Dobrokes, 3
68. Mladen Dobrokes, 14
69. Stanko Dobrokes, 11
70. Uroš Dobrokes, 5
71. Dragutin Dorić, 4
72. Isak Dorić, 6
73. Ljubomir Dorić, 5
74. Simeon Dorić, 5
75. Ana Đurić, 6
76. Petar Đurić, 8
77. Vaso Đurić, 9
78. Teodor Gabošac, 8
79. Milan Gazdić, 3
80. Jovan Golubović, 7
81. Antonije Grujić, 19
82. Bogoljub Grujić, 3
83. Dionisije Grujić, 10
84. Milan Grujić, 7
85. Đorđe Horvat, 7
86. Aleksa Ivančević, 3
87. Atanasije Ivančević, 3
88. Branko Ivančević, 7
89. Damjan Ivančević, 7
90. Georgije Ivančević, 8
91. Jovan Ivančević, 3
92. Matija Ivančević, 6
93. Mladen Ivančević, 6

94. Stanko Ivančević, 7
95. Stevan Ivančević, 5
96. Mladen Janić, 7
97. Avram Janković, 7
98. Danilo Janković, 11
99. Dimitrije Janković, 11
100. Dimitrije Janković, 7
101. Joakim Janković, 7
102. Luka Janković, 9
103. Marta Janković, 7
104. Matija Janković, 8
105. Miloš Janković, 7
106. Mladen Janković, 2
107. Stevan Janković, 5
108. Petar Janković, 4
109. Ranko Janković, 7
110. Stevan Janković, 2
111. Todor Janković, 10
112. Živko Janković, 8
113. Živko Janković, 7
114. Mihajlo Kockar, 5
115. Milan Kockar, 4
116. Teodor Kockar, 2
117. Jakov Kolar, 10
118. Lazar Kolar, 11
119. Marko Kolar, 5
120. Milivoj Kolar, 4
121. Mladen Kolar, 8
122. Ranko Kolar, 5
123. Simeon Kolar, 8
124. Mladen Kovačević, 7
125. Katarina Kovjanić, 5
126. Milan Kovjanić, 11
127. Sara Kresić (r. Sečujac), 4
128. Dimitrije Kupinić, 5
129. Mihail Kupinić, 6
130. Milan Kupinić, 6
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131. Cvjetko Kuveždanin, 17
132. Jovan Kuveždanin, 7
133. Stevan Kuveždanin, 7
134. Živko Kuveždanin, 4
135. Dionisije Lalić, 10
136. Ignjatije Ljubojević, 14
137. Aleksa Manojlović, 13
138. Samuil Mišljenović, 7
139. Aksentije Obradović, 3
140. Miloš Obradović, 5
141. Rajko Obradović, 5
142. Savo Obradović, 5
143. Drago Opančar, 2
144. Đorđe Opančar, 11
145. Milan Opančar, 4
146. Miloš Opančar, 6
147. Cvjetko Parabak, 2
148. Dimitrije Popović, 11
149. Jovan Popović, 6
150. Lazar Popović, 8
151. Stevan Popović, 15
152. Vaso Popović, 7
153. Velimir Popović, 4
154. Mojsej Preradović, 10
155. Glišo Radišić, 5
156. Milivoj Radišić, 6
157. Aksentije Radojčić, 10
158. Jakov Radojčić, 4
159. Nestor Radomirović, 9
160. Konstantin Sarkanjac, 11
161. Bogoljub Sečujac, 3
162. Mladen Sečujac, 3
163. Atanasije Stajević, 7
164. Julijana Stojković, 5
165. Ranko Strajnić, 8
166. Đorđe Subotić, 2
167. Obrad Subotić, 7

168. Živko Subotić, 5
169. Stojan Štučić, 6
170. Petar Vakanjac, 2
171. Anto Vasiljević, 1
172. Dimitrije Vasiljević, 6
173. Jela Vasiljević, 1
174. Nenad Vasiljević, 2
175. Dimitrije Veljković, 10
176. Dimitrije Vilić, 3
177. Lazar Vilić, 11
178. Tošo Viljanac, 11
179. Petar Vudrag, 3
  Beskućnici i sluge
180. Marko Bijelić, 7
181. Mladen Bijelić, 3
182. Miloš Bolmanac, 8
183. Danilo Bošnjak, 4
184. Jovan Bošnjak, 9
185. Stokan Bošnjak, 2
186. Sofija Ćosić, 4
187. Milan Dmitrić, 4
188. V. Dmitrić, 10 (ime   

   nepoznato)
189. Lazo Golubović, 9
190. Panto Horvat - paroh, 8
191. Miloš Ivančević, 11
192. Jovan Janić, 8
193. Mladen Janić, 8
194. Poznan Janić, 7
195. Cvjetko Janković, 2
196. Dušan Janković, 4
197. Miloš Janković, 4
198. Stevan Janković, 6
199. Cvjetko Knežević - uč., 7
200. Petar Kuruc, 4
201. Isidor Kuveždanin, 4
202. Radivoj Kuveždanin, 3
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203. Milivoj Marković, 6
204. Sofija Milić, 7
205. Milivoj Novaković, 4
206. Mladen Novaković, 6
207. Svetozar Opančar, 9
208. Glišo Petrović, 5

209. Kuzman Popović, 5
210. Stanko Radišić, 7
211. Ljubljen Radojčić, 4
212. Savo Sečujac, 6
213. Ana Veljković, 7
214. Milan Zdjelarović, 14

Početkom 20. vijeka stare bolmanske porodice dostižu svoj maksimum. 
Kao i u prijašnjim vremenima prednjače porodice Bijelić, Janković i Bojanin, 
a po brojnosti slijede porodice Bošnjak, Dobrokes, Ivančević, Kolar, Popović 
i Dmitrić. U samom selu Bolmanu velikom većinom žive Srbi, a u manjem 
broju Hrvati, Mađari i Romi te jedna ili dvije porodice Jevreja. U Novom 
Bolmanu žive Mađari i Nijemci. Osim ta dva naselja Bolmanu pripadaju i 
dvije velike pustare – Majške Međe i Sepeže (ili Đurđev dvor) te dvije manje: 
Gakovac i Karaš (Karaševo), na kojima žive “beskućnici i sluge”, kako ih u 
popisu naziva Pantelejmon Horvat. Broj stanovnika pustara, pogotovo Majških 
Međa, bio je velik pa ih je i prije dolaska izbjeglica nakon Prvog svjetskog rata 
bilo preko stotinu. Međutim, prema brojnosti članova pojedinih porodica, ipak 
se primjećuje prvi trag izumiranja i nestajanja.

Doseljavanje	nakon	Prvog	svjetskog	rata

Značajnije demografske promjene nastaju tek nakon završetka Prvog 
svjetskog rata (1914-1918) te doseljavanja stanovništva, kako “izbjeglica” iz 
Mađarske, tako i “dobrovoljaca” te “kolonista” iz drugih dijelova nove države 
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

Najbrojnije stanovništvo koje nakon Prvog svjetskog rata dolazi u Bolman 
bili su “izbjeglice”, optanti[161] i “dobrovoljci”, koji uglavnom naseljavaju dvije 
pustare – Majške Međe i Sepeže. Tek dio njih kupuje kuću u samom Bolmanu, 
a dio u Novom Bolmanu. 

Najviše doseljenika dolazi u Majške Međe, tako da Majške Međe (naziv 
još i Štiljanovićevo[162]) od veće pustare postaje manje naselje, a jednu cijelu 
ulicu čine doseljenici iz obližnjeg mađarskog Beremenda (Bremena), tako da 
se ta ulica zove Bremenska. Jedan dio doseljenika u Bolman potječe iz okoline 

[161]  Optacija (lat.) – izbor državljanstva, dozvoljen stanovništvu teritorijā koji su pripali od 
jedne države drugoj; optant, osoba koja ima pravo na optaciju, koja želi prijeći iz jedne države 
u podanstvo druge zemlje (Klaićev Rječnik stranih riječi, str. 977). Nakon Prvog svjetskog rata 
mnogi Srbi iz Mađarske optirali su za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca.

[162] Majške Međe službeno su bile zaselak naselja Bolman od 1880. do 1900. i od 1921. 
do 1948. godine. Godine 1948. imale su ime Štiljanovićevo, a od 1948. do 1997. službeno ime 
glasilo je Majiške Međe (Leksikon naselja Hrvatske, str. 452), iako stanovnici ime izgovaraju 
Majške Međe.
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Bosanskog Petrovca. Oni, kao i drugi doseljenici, žive ili na pustarama ili na 
periferiji samog Bolmana.

Pridošlo stanovništvo popunjava prazninu u Bolmanu nastalu ratom 
i iseljavanjem (čak i u Sjevernu Ameriku, u koju se iselio npr. dio porodice 
Ivančević), ali uglavnom naseljava Majške Međe, Sepeže i Novi Bolman.

Naseljavanje stanovništva, međutim, nije teklo bez otpora starih 
Bolmanaca, koji - unatoč tome što su uglavnom poznavali doseljenike (pogotovo 
one iz mađarskih sela Bremena, Iločca, Lapanče, Lipove, Mađarboje, Šaroka i 
Viljana) - većinom nisu gledali s oduševljenjem na dolazak novih stanovnika, 
čak su i ometali kupovinu kuća u samom Bolmanu, tako da se većina doseljenika 
smještala na pustarama i u Novom Bolmanu. Doseljenicima ponekad nije 
pomagalo ni to što su bili rodbinski povezani s porodicama u Bolmanu. 
Starosjedilačke porodice su ih ometale u kupovini kuće, uz rijetke primjere gdje 
su se starosjedilačke porodice čak i pobrinule da se kupi kuća pa i sagradile kuću 
za svoje kćeri udane za doseljenike.

Razlog nezadovoljstvu starosjedilačkog stanovništva nije bio u kupovini 
kuće u Bolmanu i naseljavanju novih stanovnika, već u činjenici da će uz 
kupovinu kuće doseljeno stanovništvo kupiti i zemlju, što je ometalo širenje 
starih porodica i stvaralo konkurenciju, kako u kupovini zemljišta kojem je 
naglo skočila cijena, tako i u poslovima koji su se nudili sirotinji.

Sami optanti sigurno su se - ne jednom, već više puta - pokajali zbog svog 
izbora zemlje u kojoj će živjeli i nastojanja da žive u “svojoj” zemlji na čelu sa 
“svojim” kraljem. Ne jednom, već sto puta prisjeli su im i “kralj i otadžbina” 
dok se nisu nekako uspjeli smjestiti i početi normalan život. Povoljno su prošli 
jedino oni koji su uspjeli zamijeniti zemlju s veleposjednicima koji su selili u 
Mađarsku. Ostali su prošli loše, prije svega ekonomski. Imanja su im uglavnom 
prepolovljena, a stanovali su na periferiji Bolmana ili na pustarama i salašima. 
Usto stizali su iz mješovitih naselja (koja su dijelili uglavnom s Mađarima i 
Nijemcima) s ipak naprednijim načinom privređivanja u poljoprivredi. Bolman 
ih je postepeno prihvatao, ali dugo vremena nisu potpadali pod pojam “naš 
svijet” te postoji niz primjera netolerancije i neprihvatanja doseljenika od strane 
starosjedilačkih porodica. Čak je i prota Horvat u maticama krštenih i umrlih 
označavao “izbjeglice”, “dobrovoljce” i “koloniste”, istina ne dosljedno i ne u 
svakom slučaju.

Po popisu koji slijedi vidimo koje su se porodice doselile u Bolman nakon 
Prvog svjetskog rata. U popis su uvršteni izbjelice (optanti i dr.), kolonisti i 
dobrovoljci, a do popisa se došlo prema maticama krštenih i umrlih. Izbjeglicama 
u maticama Pantelejmon Horvat naziva doseljenike iz Mađarske, kolonisti su 
porodice koje su se doselile iz Bosne, a dobrovoljci su iz Bosne, Hercegovine i 
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Crne Gore. U zagradi se navodi mjesto ili područje iz koga se porodica doselila.

Aćimović
Andrijević (Poča)
Ašađanin
Babić (Majš)
Barbirović
Bertić
Bjelica
Bogdanović
Bokonja
Bošković
Bošnjak (Litoba)
Branković
Cicak
Cvijanović
Čvarković (Iločac)
Ćosić (Rac Titoš)
Dadić (Litoba)
Desančić
Dragić (Budmir)
Dragosavljević
Drenovac
Dulić (Borjad ili Rac Titoš)
Džambas
Đaković (Bosna)
Đekić (Bosna)
Đelanović (Breme)
Golubović
Gospović
Horvat
Grujić
Idošanin
Ilić
Ivičić
Jeličić (okolica Bosanskog   

         Petrovca)
Jerković
Jovanović
Kecman (Bosna)
Kerkez

Kovačević (Majš)
Lačanin
Lakičević
Latinović (Bosna)
Lazić (Viljan)
Ljubojević (Šumberak)
Mandić (Hercegovina)
Manojlović (Litoba)
Marjanović (okolica Bosanskog  

         Petrovca)
Marković (Iločac)
Mihajlović
Mijatović
Mileta (Dalmacija)
Milić
Milinković
Milosavić (Mohač)
Miodragović (Borjad)
Mitrović
Nedić (Iločac)
Novaković
Paprić (Breme)
Parlić
Paunović (Crna Gora,
Golubovci, Okrug podgorički)
Pavlović (Budmir)
Pejaković (Rac Titoš)
Petković
Plavšić (Litoba)
Popović
Preradović (Iločac)
Prokić
Putnik (Šepša)
Radić (Rac Titoš)
Radivojević
Radosavljević
Relić (Litoba)
Samardžić
Savić
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Sforcan[163] (Hercegovina)  Teodorović
Sigetlija     Ursić
Slavinac (Iločac)   Utješinović
Stanisavljević (Breme)   Vakanjac
Stojaković (Rac Titoš)   Vemenac (Šarok)
Stojanović (Budmir)   Vučić (Breme)
Šakić     Žebe
Šimunović (Šumberak)

U bolmanskim maticama jednom se pominju i porodice Cvetić (Iločac), 
Gavrilović (Valjevo), Kojić (Rac Titoš), Krajnović te Rusi Mihajlo Luzanov 
(Odesa) i Vasilij Oboleckij. Neka porodična prezimena iz gornjeg popisa već su 
postojala u Bolmanu: Grujić, Horvat, Marković, Popović, Preradović.

Stanovništvo	između	dva	svjetska	rata

U periodu između dva svjetska rata (1918-1941) Bolman ima najviše 
stanovništva u svojoj historiji, njihov broj prelazi dvije hiljade. Tada dolazi do 
određenog razvoja samog mjesta i izgradnje komunalne infrastrukture, no važne 
komunikacije (željeznica) zaobilaze selo. Stanovnici mogu biti ponosni što žive 
u “svojoj” kraljevini, ali po svemu sudeći ne živi se bolje, već lošije nego u 
staroj carevini. Posebno je težak položaj seoske sirotinje: nadničara, bezemljaša, 
beskućnika i malih seljaka. Njihov se položaj dodatno pogoršava ekonomskim 
i političkim teškoćama koje ima novostvorena kraljevina. Ipak, selo Bolman u 
tom vremenu doživljava svoj drugi maksimum, nakon onoga s kraja 18. vijeka, 
koji prekida izbijanje Drugog svjetskog rata (1941). Bolmanska bitka (mart 
1945) uništava selo. Osim ljudskih žrtava dolazi do velikih razaranja, posebno 
središnjeg dijela sela, te rušenja i paljenja Hrama sv. apostola Petra i Pavla.

Nakon Drugog svjetskog rata ekonomske i političke prilike se mijenjaju, 
posebno se to odnosi na život sela. Nova “narodna” vlast prema Bolmanu, bez 
obzira na žrtve u Bolmanskoj bici, nastupa bezobzirno i netolerantno, pogotovo 
nakon glasanja u “ćoravu” kutiju u prvim izborima nakon rata. Eksperimenti 
koje narodna vlast izvodi sa selom po uzoru na “bratski” Sovjetski Savez 
(zadruge, “obaveze” i “otkup”) dovode Bolman na rub gladi. Ugledni seljaci 
vode se kroz selo s parolama “mi smo špekulanti” i slično, jede se uglavnom 
“proja”, a neispunjavanje “obaveze” vodi seljake u zatvor. Po popisu porodica iz 
1957. koji slijedi vidimo da je selo još uvijek veliko, no raseljavanje i nestajanje 
pojedinih porodica, posebno onih starosjedilačkih iz 18. i 19. vijeka, u toku je.

[163] U Leksik prezimena Socijalističke Republike Hrvatske, rađen prema popisu stanovništva 
1948. godine, to prezime upisano je u obliku Svorcan
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1. Branković Ljubica – Ulica 
Save Kovačevića

2. Dobrokes Todor
3. Mijatović Blago
4. Mijatović Jovanka
5. Bošnjak Aleksandar
6. Bojanin Branko
7. Bolmanac Mileva
8. Rade Đukić
9. Bošnjak Milan

10. Dorić Jovo
11. Bokonja Mile
12. Janković Živan
13. Janković Slavna
14. Hadnađ Glišo
15. Anđelić Simo
16. Dorić Bogde
17. Vemenac Dejan
18. Janković Jovo
19. Gabošac Pero
20. Gazdić Savo
21. Sečujac Savo
22. Opančar Stojan
23. Nedić Stevan
24. Sečujac Lata
25. Bijelić Vlade
26. Bijelić Saveta
27. Grujić Milorad
28. Vučić Branko
29. Dobrokes Josip
30. Bošnjak Stokan
31. Bojanin Stanojе
32. Mrazovski Sofija
33. Bojanin Vojin
34. Dokić Mladen

35. Bijelić Radoja
36. Obradović Dušan
37. Obradović Gavre
38. Dvornić Živko
39. Bačvanin Gavre
40. Vilić Cvetko
41. Desančić Mladen
42. Kolar Milan
43. Dobrokes Mladen
44. Đermanović Đoko
45. Radišić Živan
46. Preradović Sreto
47. Obradović Stevo
48. Popović Vukosava
49. Stojanović Petar
50. Vemenac Dobran
51. Simić Stanoja
52. Janković Branko
53. Dobrokes Svetozar
54. Bijelić Bosiljka
55. Horvat Miladin
56. Popović Savo
57. Lačanin Živan
58. Bošnjak Mito
59. Dobrokes Slavko
60. Dobrokes Vojin
61. Bijelić Jovan
62. Bijelić Branko
63. Kovačević Pero
64. Kovačević Ilija
65. Bijelić Ljubica
66. Babić Saveta
67. Mrđa Jovan
68. Kolar Milan
69. Jeličić Aćim

Popis	domaćina	prema	evidenciji	 
									sveštenika	Milorada	Mihajlova	iz	1957.	godine
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70. Serdar Simo
71. Branković Marko
72. Branković Mile
73. Branković Nikola
74. Stojanović Simo
75. Đekić Božo
76. Jeličić Obrad
77. Jeličić Mirko
78. Đaković Vlade
79. Stojanović Nikola
80. Jeličić Savo
81. Đaković Đoko
82. Ivančević Ljeposava – Ulica 

Ankice Dobrokes
83. Radišić Aleksandar
84. Janković Vitomir
85. Nedić Ljubljen
86. Radišić Sreto
87. Bošnjak Pela
88. Janković Ilija
89. Janković Branko
90. Dobrokes Bogoljub
91. Bijelić Svetozar
92. Sarkanjac Simo
93. Janković Sreto
94. Bijelić Mile
95. Bolmanac Đoko
96. Janković Božo
97. Dobrokes Panto
98. Dobrokes Milanka
99. Dadić Lazo

100. Radomirović Pero
101. Stanojlović Ljuba – Ulica 

Vuka Karadžića
102. Petlovac Mladen
103. Popović Branko
104. Janić Milan

105. Janković Vaso
106. Janković Dušan
107. Janković Mile
108. Kuveždanin Teodor
109. Kuveždanin Damjan
110. Janković Pero
111. Janković Kata
112. Kockar Obrad
113. Janković Đoko
114. Lalić Stevan
115. Zdjelarović Mile
116. Kolar Jovo
117. Janković Zorka
118. Bojanin Tinka
119. Prokić Živko
120. Dmitrić Stevan
121. Dmitrić Mito
122. Stajević Vlade
123. Kuruc Stevo
124. Kolar Stojan
125. Kolar Stokan
126. Dmitrić Glišo
127. Dmitrić Ranko
128. Dmitrić Pero
129. Dmitrić Dragomir
130. Štučić Stevan
131. Štučić Saveta
132. Bolmanac Dušan
133. Janković Danica
134. Janković Aleksandar
135. Stanković Roman
136. Mijatović Milan
137. Bijelić Ljuba
138. Kolar Marija
139. Dorić Jovo st.
140. Dorić Milorad
141. Knežević Vlajko
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142. Tatarin Velinka
143. Ljubojević Ljubiša
144. Dobrokes Soka
145. Bošnjak Samojlo st.
146. Janković Mito
147. Dmitrić Vojin
148. Janković Stevo
149. Stojanović Milan
150. Bijelić Živan
151. Kuveždanin Soka
152. Bijelić Đoko
153. Dmitrić Jovo
154. Preradović Jovo
155. Jakić Milan
156. Marković Stevan
157. Čvarković Bogoljub
158. Prokić Pero
159. Bolmanac Pero
160. Janković Ranko
161. Mihajlović Milan
162. Subotić Nasta – Pariz
163. Vuković Savo
164. Aćimović Stanoja
165. Bolmanac Draga
166. Marković Damjan
167. Ivančević Stevo
168. Dmitrić Damjan
169. Kockar Justina
170. Grujić Lazo
171. Dadić Joco
172. Borovac Marija
173. Cvijanović Joco
174. Dmitrić Mito st.
175. Dmitrić Đoko
176. Gazdić Dušan
177. Sečujac Branko
178. Popović Živan

179. Bogdanović Đoko
180. Vasiljević Dušan
181. Janić Dušan
182. Nedeljković Vojin
183. Vasiljević Emilija
184. Popović Milan
185. Golubović Ana
186. Golubović Milan
187. Segetlija Saveta
188. Stepanović Smilja
189. Jeličić Jovan
190. Nešković Savka
191. Mijatović Sreto
192. Subotić Savo – Ulica 

Miladina Popovića
193. Janković Damjan
194. Bajić Vlade
195. Petrović Stevan
196. Popović Jeka
197. Stojanović Olga
198. Bolmanac Svetozar
199. Bojanin Milorad
200. Bošnjak Glišo
201. Bojanin Mirko
202. Bojanin Mito
203. Bojanin Nikola
204. Manojlović Savo
205. Aćimović Pero
206. Bojanin Bosiljka
207. Dobrokes Stevan
208. Popović Stevan
209. Bojanin Stanoja st.
210. Mrđa Đuro
211. Kupinić Panto
212. Kupinić Stevan
213. Desančić Pero
214. Petrović Branko
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215. Mrđa Đorđe
216. Kerkez Drago
217. Marjanović Stjepan
218. Marković Milenko – Ulica 

Petra Drapšina
219. Đurić Vlade
220. Kolar Zdravko
221. Bošnjak Jovo
222. Bijelić Stevo
223. Bijelić Milan
224. Bošnjak Samojlo
225. Drenovac Jelena
226. Stojković Mladen
227. Stojković Uroš
228. Kolar Vojin
229. Sarkanjac Stokan
230. Subotić Miloš
231. Kuveždanin Jevrem
232. Ivančević Živan
233. Kovačević Aleksandar
234. Preradović Milan
235. Novaković Mile
236. Dvornić Danica
237. Stojković Branko
238. Golubović Desanka
239. Radojčić Milan
240. Grujić Savo
241. Marjanović Stojan
242. Drenovac Željko – salaši i 

Sepeže
243. Stojanović Teofan
244. Stojanović Pero
245. Stojanović Svetozar
246. Kozić Lazo
247. Jerković Jeremija
248. Bojanin Vojin
249. Stojanović Miloš

250. Kovačević Ostoja
251. Popović Anka
252. Jerković Mladen
253. Stojanović Radovan
254. Horvat Angelina
255. Kuveždanin Savo
256. Melanija Đukić
257. Knežević Sofija – Novi 

Bolman i Karaševo
258. Popović Savo
259. Preradović Tomislav
260. Vuković Dušan
261. Mijatović Stojan
262. Mijatović Taco
263. Mijatović Mile
264. Bertić Ana
265. Knežević Jeca
266. Sujić Jeco
267. Stojanović Savo
268. Stojanović Nisija
269. Sujić Anka
270. Stojanović Milan
271. Miodragović Vojin
272. Horvat Stanoja
273. Horvat Milutin
274. Horvat Radoslav
275. Horvat Ignjatija
276. Novaković Svetislav
277. Dragosavljević Mlađo –   

 Majške Međe
278. Milinković Stevo
279. Ivančević Mlađo
280. Popović Slavko
281. Pejić Dušan
282. Šimunović Milovan
283. Paprić Vojin
284. Paprić Radivoj
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285. Šimunović Glišo
286. Đelanović Aleksandar
287. Barbirović Jefto
288. Barbirović Damjan
289. Marković Mile
290. Marković Borivoj
291. Popović Ljubljen
292. Vučić Ljuba
293. Šakić Slobodan
294. Manojlović Slavka
295. Vučić Jovanka
296. Popović Velinka
297. Vučić Mile
298. Ostojić Anka
299. Ivičić Stevan
300. Ivičić Svetislav
301. Popović Vojin
302. Plavšić Dušan
303. Plavšić Jovan
304. Bertić Stevan
305. Lazić Gavre
306. Anđelić Dušan
307. Bojanić Saveta
308. Bojanić Đuro
309. Jovanović Vasilija
310. Novaković Stevan
311. Bošnjak Nikola
312. Dulić Milisav
313. Stojanović Boško
314. Miodragović Omer
315. Savić Slavko

316. Cicak Saveta
317. Parlić Pero
318. Lazić Mirko
319. Grubaković Stevan
320. Grubaković Mile
321. Vuković Smilja
322. Milinković Savo
323. Bjelica Mirko
324. Đurđević Stevan
325. Čalošević Božidar
326. Jeličić Lazo
327. Jeličić Milan
328. Stojanović Savo
329. Preradović Glišo
330. Ilić � (ime nečitko)
331. Petković Vlajko
332. J� Petar (prezime nečitko)
333. Marković Stevan
334. Gvozdenović Rade
335. Dadić Jelica
336. Anđelić Pero
337. Žunić Katica
338. Žunić Simo
339. Mrđa Boško
340. Tatarin Velinka
341. Zdjelarović Jelena
342. Stojković Tihomir
343. Kuveždanin Panto
344. Knežević Stanko
345. Horvat Angelina

Rezime:

Ulica Save Kovačevića - 81

Ulica Ankice Dobrokes – 19

Ulica Vuka Karadžića – 61

Pariz – 3

Ulica Miladina Popovića – 26
Ulica Petra Drapšina – 24
salaši i Sepeže - 15
Novi Bolman – 20
Majške Međe - 69
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U gornjem popisu domaćini su popisani po važnijim ulicama (kojima su 
dodane i sporedne ulice koje im gravitiraju) ili po naseljima, što je označeno uz 
ime prvog domaćina u ulici ili naselju.

Raseljavanje

Raseljavanje Bolmana (pod tim imenom ovdje podrazumijevamo “Stari” 
Bolman, Novi Bolman i Majške Međe) počinje još na kraju Drugog svjetskog 
rata, od kasne jeseni 1944. godine, kad selе Nijemci iz Novog Bolmana, 
napuštajući Baranju neposredno prije dolaska partizana, tako da u selu ostaje 
svega dvije-tri njemačke porodice. Iz gornjeg popisa vidljivo je da ima i novog 
naseljavanja, uglavnom porodica iz Bosne, što traje sve do osamdesetih godina 
20. vijeka, no ne u značajnijem broju koji bi bar djelomično usporio izumiranje 
sela.

O izumiranju sela u “Letopisu”[164] sveštenik Milorad Mihajlov piše: 
“Rađanje dece kod Srba je minimalno. Nalazimo se u rapidnom izumiranju: 
vlada sistem 1-2 deteta. Prava je retkost da neko ima troje ili više dece. Samo 
jedan roditelj ima sada četvoro male dece i svo ih selo osuđuje i potsmeva im se, 
nažalost. Šteta je za ovaj baranjski narod što će izumreti, sami će sebe istrebiti”.

Razlozi za raseljavanje leže u zemljišnoj politici i industrijalizaciji zemlje, 
ali i u objektivno mnogo lošijim uslovima života na selu. Brzo je postalo jasno da 
se mnogo lakše i bolje živi kao radnička klasa, na koju se oslanjala socijalistička 
domovina, nego kao poljoprivredno stanovništvo. Stoga ne čudi masovan 
odlazak sa sela uglavnom u radnička naselja u gradovima, gdje je egzistencija 
sigurnija.

Intenzivnije izumiranje i raseljavanje Bolmana počinje negdje pedesetih 
godina, a posebno je značajno od 1960. do 1980. godine. Međutim, najveće 
napuštanje sela je ono neposredno prije reintegracije Baranje u ustavno-
pravni poredak Republike Hrvatske, u vremenu od 1995. do 1997. godine, 
kad Bolman napušta više od trećine stanovništva, pedesetak porodica s oko 
300 članova. Po podacima koje posjedujemo odselili su u četrdesetak mjesta, 
uglavnom u Vojvodinu, ali ima ih i u Australiji, Kanadi, Zapadnoj Evropi. 
Ipak, uz raseljavanje, bilježimo i naseljavanje, uglavnom raseljenih osoba – 
izbjeglica srpske nacionalnosti iz drugih krajeva Hrvatske. Od 1995. do 1997. u 
Bolman doseljava stotinjak osoba. Dio raseljenih osoba odlazi nakon rješavanja 
svojih imovinsko-pravnih odnosa, a dio ih ostaje u Bolmanu. Evidentiramo 
i doseljavanje romskih porodica iz drugih baranjskih mjesta kao i katoličkih 
porodica iz Vojvodine.

[164] Letopis srpske pravoslavne parohije u Bolmanu za 1952. godinu, napisao Milorad 
Mihajlov. 
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Dvadeset prvi vijek Bolman dočekuje s četvrtinom nekadašnjeg 
stanovništva. U nastavku donosimo popis prezimena prema podacima[165] o 
stanovništvu Bolmana s početka 2007. godine. U ovom popisu nalaze se sva 
prezimena, za razliku od prethodnih popisa u kojima su popisana samo prezimena 
pravoslavnih žitelja Bolmana.

[165] Popis stanovništva Općine Jagodnjak, mjesta Bolman, Novi Bolman i Majške Međe,  Popis stanovništva Općine Jagodnjak, mjesta Bolman, Novi Bolman i Majške Međe, 
evidencija Vlastitog komunalnog pogona Općine Jagodnjak.

1. Anđelić
2. Aničić
3. Antić
4. Bačvanin
5. Balinović
6. Balog
7. Berak
8. Bijelić
9. Blagojević

10. Blaženović
11. Bogdan
12. Bojanin
13. Bolmanac
14. Bošković
15. Bošnjak
16. Bozsik
17. Branković
18. Brkinjač
19. Cicak
20. Crnobrnja
21. Cvijanović
22. Ćirić
23. Ćosić
24. Dadić
25. Desančić
26. Dević
27. Dmitrić
28. Dobrokes
29. Dokmanović
30. Dorić
31. Dragojlović

32. Dragomirović
33. Dražić
34. Dulić
35. Đaković
36. Đetvai
37. Đukić
38. Đurđević
39. Đurić
40. Ergotić
41. Everle
42. Gazdić
43. Grujić
44. Hajdinjak
45. Hatlak
46. Horkić
47. Horvat
48. Ignac
49. Ivančević
50. Janković
51. Jeličić
52. Jovandić
53. Jovanović
54. Kalanjoš
55. Kaldaraš
56. Kasa
57. Kerkez
58. Klobučar
59. Kockar
60. Kolar
61. Kostadinović
62. Kostić
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63. Kovačević
64. Krčmar
65. Kuveždanin
66. Kuzmanović
67. Lačanin
68. Lasinger
69. Lazić
70. Lončar
71. Lukačević
72. Maksimović
73. Marjanović
74. Markan
75. Marković
76. Marovac
77. Martinović
78. Mehinović
79. Mihajlović
80. Mijatović
81. Mijić
82. Miličević
83. Miodragović
84. Mioković
85. Mitrović
86. Mlinarević
87. Mrđa
88. Mrkšić
89. Musulin
90. Naumovski
91. Nedić
92. Nikolić
93. Novaković
94. Oljača
95. Otković
96. Paprić
97. Paunović
98. Pavičić
99. Pavlečić

100. Petrović
101. Poljak
102. Popara
103. Popović
104. Prijić
105. Radišić
106. Radojčić
107. Radomirović
108. Roža
109. Semberović
110. Simić
111. Slišković
112. Stajević
113. Stanković
114. Stjepanović
115. Stojanović
116. Sujić
117. Sukić
118. Šarac
119. Šomođvarac
120. Štučić
121. Takaro
122. Tatarin
123. Tatić
124. Tomašev
125. Topolić
126. Uvalić
127. Veselovac
128. Vilić
129. Višekrunić
130. Vitanović
131. Vrban
132. Vučić
133. Vudrag
134. Vuković
135. Zvonarić
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Izumiranje i raseljavanje desetkovalo je stanovništvo Bolmana, ali je 
zanimljivo vidjeti koliko od nekadašnjih “sto bolmanskih porodica”, tj. stotinjak 
prezimena s kraja 18. i početka 19. vijeka, postoji u Bolmanu i početkom 21. 
vijeka.

Donja tabela prikazuje bolmanske porodice, odn. porodična prezimena, 
zapravo dio tih “sto porodica” s najdužim stažem u Bolmanu koje su ostale do 
20. vijeka.

Prezimena
/ porodice

Ukupan broj 
porodica / 

ukupan broj 
članova
1837. g.

Ukupan
 broj porodica 

1891. g.

Ukupan broj 
porodica / 

ukupan broj 
članova
1906. g.

Ukupan 
broj porodica 

1957. g.

Ukupan broj 
porodica /

 ukupan broj 
članova
2007. g.

Bijelić 6/75 24 25/145 14 3/12

Janković 8/64 19 21/135 22 7/16

Ivančević 5/21 11 11/66 4 1/2

Bojanin 7/48 9 16/76 11 1/2

Bošnjak 4/23 9 11/69 10 -

Dobrokes 1/18 9 11/87 11 1/6

Popović 2/7 8 7/56 13 3/8

Opančar 2/16 8 5/32 1 -

Kuveždanin 3/21 8 5/38 6 2/6

Bolmanac 2/10 6 3/19 6 2/4

Dorić 1/5 5 4/20 4 3/14

Kolar 3/17 5 7/51 8 1/1

Dmitrić 2/16 4 7/64 10 1/1

Kupinić 1/13 4 3/17 2 -

Sečujac 3/16 4 4/16 3 -

Grujić 2/17 4 4/39 3 -

Kockar 2/15 4 3/11 2 1/2

Obradović 2/18 4 4/18 3 -

Janić 3/15 4 4/30 2 -

Radojčić ? 4 3/18 1 1/5

Vasiljević 2/14 4 4/10 2 -

Štučić 1/6 2 1/6 2 1/1
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Prezimena
/ porodice

Ukupan broj 
porodica / 

ukupan broj 
članova
1837. g.

Ukupan
 broj porodica 

1891. g.

Ukupan broj 
porodica / 

ukupan broj 
članova
1906. g.

Ukupan 
broj porodica 

1957. g.

Ukupan broj 
porodica /

 ukupan broj 
članova
2007. g.

Mišljenović - 2 1/7 - -

Stajević - 2 1/7 1 1/2

Radišić 1/6 1 3/18 3 1/1

Narančić 1/9 1 - - -

Gazdić 2/7 1 1/3 1 1/2

Horvat 5/19 1 1/7 1 1/1

Gabošac ? 1 1/8 1 -

Lalić 1/3 1 1/10 1 -

Manojlović 1/5 1 1/13 2 -

Vilić 1/6 1 2/14 1 1/3

Stojaković/
Stojković 1/5 1 1/5 3 -

Bačvanin 1/5 - - 1 1/1

Iz tabele vidimo da dvadesetak od naših sto porodica još uvijek postoje i 
žive u Bolmanu, ali broj članova porodica uglavnom sve govori.

Šta bi na kraju rekli nekadašnji Bolmanci? Vjerovatno ono: “A, čuj, bilo 
pa prošlo”, a možda i drugačije, onako pravo “bolmanski”: “Kakvi smo bil’, tak’ 
smo i prošli”.

Ne isključujući ostale utjecaje na selo, prije svega ekonomske i političke, 
a u novije vrijeme i kasno stupanje u brak te brojne neoženjene star(ij)e momke 
i poneku neudatu staru djevojku, ipak se mora reći da je glavni razlog zbog čega 
je Bolman “pust” ipak moda “jedinaca” i “jedinica”, čime su Bolmanci sami 
sebe uništili. Sveštenik Milorad Mihajlov bio je u pravu kad je napisao: “Sami 
će sebe istrebiti”.
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Уређење црквених и школских прилика у другој  
       половини 19. вијека

•	Уредба	Фрање	Јосипа	I.

У земљама којима је владао “ФРАНЦ ІОСИФ ПРВИ, БОЖІОМ 
МИЛОСЋУ ЦАР АУСТРІЙСКИ, КРАЛѢВИНЕ УНГАРІЄ, ЧЕСКЕ, ДАЛ-
МАЦІЄ, ХРВАТСКЕ, СЛАВОНІЄ�”[166], за поданике “грчко-источног 
верозакона”, постојала је Српска митрополија и Ердељска епископија 
(касније архиепископија), самосталне и равноправне.

На приједлог угарског “Министра црквених дѣла и просвете”, цар 
Фрањо Јосип[167] доноси 10. августа 1868. године Уредбу о уређеню црквених, 
школских и овамо односећих се фундаціоналних дѣла грчко-источне србске 
митрополиє.

Уредба се састојала од шест дијелова, који су говорили о “редукціи и 
дотаціи парохіиског свештенства”, о “грчко-источним мѣстним црквеним 
обштинама”, о школама, конзисторијама и савјетима, о манастирским 
и народним фондовима те о “стечайном испиту за полученѣ парохиског 
звания”.

У параграфу 1. првог дијела стоји: “Парохия є скуп лица грчко-
источног верозакона, коя су у обсегу єдне мѣстне цркве, и у духовном 
подручию єднога пароха”. Дотација парохијског свештенства, сагласно 
параграфу 10, састављена је од три ставке: “Сесия землѣ, где є има у 
натури, или новчана накнада за ню”, “годишя плата у готовом новцу, 
место досадашнѣг бира и штоле” и “безплатан стан у парохиялном 
дому”. Годишња плата свештеника одређивала се по класама парохијā, 
рангираних у шест разреда према броју “душа”, што је регулирао параграф 
13. првог дијела цитиране Уредбе. У први разред спадале су парохије с 
више од 1.800 душа, а у њима је свештеник имао плату од 1.000 форинти. 
Посљедњи, VI. разред обухватао је парохије са 700-900 душа и с платом од 
400 форинти. Болманска парохија припадала је IV. разреду с 1.100-1.400 
душа и са свештеничком платом од 600 форинти.

Параграф 15. одређивао је које “душепопечительске дужности” 
парохијско свештенство обавља без наплате: “знаменѣ код свештеника”, 
“крштенѣ и уцрковлѣнѣ”, “испит код свештеника, известиє за жениха и 
вјенчанѣ”, “исповест”, “причешће”, “погреб с водицом, и спомен мртвих о 

[166]  Уредба о уређеню црквених, школских и овамо односећих се фундаціоналних дѣла 
грчко-источне србске митрополиє, [Пешта : без издавача, 1868]. Слова Ѣ и ѣ представљају 
глас јат.

[167]  Franjo Josip I. (hrv.), Фрања Јосип I или Франц Јозеф I (srp.), Franz Josef I (njem.), 
I. Ferenc József (mađ.), 1830-1916, vladao od 1848.
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задушницама у цркви”, “єдну и то богояавленьску водицу преко године” те 
“издаванѣ извода матрикуларних”[168].

Сљедећи параграф регулира што се и колико свештенику плаћа за 
остале “душепопечительске дужности”.

У другом дијелу Уредбе, у параграфу 1. дефинира се црквена 
општина:”Грчко-источну мѣстну црквену обштину сачинява заједница 
свештеника, породица и поєдиних особа грчко-источне вѣре, у опредѣленом 
обсегу єдног или више мѣста на ту цѣл здружених, да се о користима и 
потребама своє цркве и школе стараю”. Параграф 7. одређује: “Сваки 
послѣдователь грчко-источне вѣре има на црквене и школске потребе, 
па и парохиял у оной црквеној обштини прилагати, у коіой стално живи. 
Црквена ће пак обштина прилоге те и са обзиром на цело друго иманѣ 
тога разрезати”.

Мјесна црквена скупштина постоји у свакој општини и чини је 
одређени број општинара, с обзиром на величину саме општине. Бирачи 
у општини су мушкарци који су прешли 24. годину живота уколико 
уредно плаћају своје обавезе. Скупштина бира мјесни црквени одбор, 
који се састоји “из предсѣдника, подпредсѣдника и из 8 чланова найманѣ” 
(параграф 34).

Занимљив је параграф 1. трећег дијела с насловом “О србским 
школама”, гдје се наводи: “Свако дете дужно є у основну школу ићи”. 
Дужност да се иде у школу почиње са седмом годином и завршава с 
дванаестом годином живота. Црквена општина је била дужна имати школу 
уколико има најмање 50 дјеце способне за школу, а на 100-200 дјеце мора 
имати два учитеља. Плата учитеља одређивала се по величини и снази 
општине, а најмања је била 200 форинти. У трећем дијелу Уредбе детаљно 
се регулирају права учитеља и ученика, као и други прописи који се тичу 
школе.

Уредбу је требао проводити угарски “Министер црквених дѣла и 
просвете”, а примјењивала се од 1869. године. У прилогу Уредбе, за Болман 
се каже да се налази у “Будимској диецези”[169] (наводи се: Болман	велики) 
те да по попису има 1.045 душа “грчко-источног верозакона” и припада 
IV. разреду. Осим Болмана, у “Будимској диацези” у IV. разреду још су 

[168] Matrikula – “knjiga u koju se sustavno upisuju podaci (o rođenima i umrlima, o 
funkcioniranju društva i sl.); registar, matična knjiga” (Anić, Vladimir – Goldstein, Ivo, Rječnik 
stranih riječi : Drugo izdanje, Novi Liber, Zagreb, 2002, str. 837).

[169]    Dijeceza – “u Katoličkoj crkvi naziv za područje kojim upravlja biskup (tj. za biskupiju). 
Ponekad se ta riječ upotrebljava i za pravoslavnu crkvenu oblast pod upravom episkopa, tj. za 
episkopiju, eparhiju odn. vladičanstvo, kao i (kod protestanata) za parohiju koja stoji pod jednim 
superintendantom” (http://sh.wikipedia.org/wiki/Dijeceza).



136 Jovan M. Nedi}

мјеста Качфалу (данас Јагодњак, 1.138 душа) и Мохач (747 душа)[170], док 
већи разред имају Помаз (III; 1.002 душе), Будим (II; 384 душе) те Пешта 
(разред 3. I)[171]. Цијела “диецеза” бројала је 21.464 душе “грчко-источног 
верозакона”. Из тих података види се да је највише душа “грчко-источног 
верозакона” у “Будимској диецези” било у мјестима Качфалу (1.138) и 
Болман велики (1.045).

•	Број	душа	у	Болману

Кад је ријеч о “броју душа” у Болману, познато је да је по попису из 
1785. године Болман имао “око 1.000” душа, а највећи број непосредно 
прије Другог свјетског рата, 2.211 душа.

У сљедећој табели приказујемо кратак преглед кретања броја вјерника 
Парохије болманске у току 19. вијека, а према подацима из архиве Црквене 
општине и парохије болманске.

Година Број вјерника

1828. 862

1841. 759

1842. 787

1852. 804
1855. 834
1856. 839
1857. 914

1890. 1.151

1891. 1.185

1893. 1.258

1895. 1.253
1900. 1.329

Из табеле је видљиво да број вјерника опада након 1836. године – 
након велике епидемије колере кад је у селу умрло 95 особа (број умрлих 
свакако је био и већи јер се наведени податак односи само на вјернике 
уписане у матице умрлих Болманске парохије, без католика и лутерана). 

[170] За четири мјеста “ За четири мјеста “Срб-Ковин, Демшел, Кун-Сент-Миклош и Сабадсалаш” заједно 
се наводи број душа 164, а разред IV.

[171] За мјестo “ За мјестo “Пешта (србска, грчка и романска)” наводи се број душа 800, а разред 
“3. I”. За мјесто “Сентандрија” наводи се број душа 604, а разред “II. IV. VI.”
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Сљедећа епидемија колере била је 1849. године, кад је у селу умрло чак 
и више особа него у првој епидемији, њих равно 100. Као посљедица 
епидемијā колере, број православних житеља Болмана из тридесетих 
година 19. вијека достигнут је тек шездесетих година истог вијека.

Треба, међутим, имати на уму да су подаци наведени у горњој табели 
узети из евиденције тадашњих пароха. Вјерујемо, наиме, да они нису увијек 
на исти начин рачунали број вјерника, тј. нисмо сигурни јесу ли увијек међу 
вјернике рачунали и Роме. Док смо за евиденцију из 1890. године сигурни 
да се на попису налазе и Роми, за ону из 1828. године нисмо. Узмемо ли у 
обзир да је ромска популација у Болману 1828. године могла бројати 120-
150 особа, испада да се број вјерника крајем 19. вијека једва нешто мало 
повећао, тј. цијело је вријеме заправо стагнирао.

Према подацима којима располажемо[172], број становника Болмана 
(рачунајући и Мајшке Међе и Нови Болман) од 1787. до 2001. године кретао 
се као што је приказано у доњој табели. У оним пописним годинама за које 
нису наведени подаци за Мајшке Међе и Нови Болман, та насеља нису 
посебно исказивана, него су њихови становници прибројани становницима 
Болмана.  [173]

Година Болман Мајшке Међе Нови Болман Укупно
1787. 996 996
1839. 1.365 1.365
1857. 1.498 1.498
1869. 1.618 78 1.696
1880. 1.658 1.658
1890. 1.837 1.837
1900. 1.866 151 15 2.032
1910. 1.809 179 12 2.000[173]

1921. 1.709 1.709
1931. 2.211 2.211
1948. 1.219 288 347 1.854
1953. 1.258 287 289 1.834

[172] Tri stoljeća “Belja”, tabele na str. 58 i 76. Za godine 1991. i 2001. podaci su uzeti iz 
članka Jagodnjak sa srpske Vikipedije (http://sr.wikipedia.org/Jagodnjak).

[173] U tabeli s 58. stranice knjige Tri stoljeća “Belja” za 1910. godinu navodi se broj 
stanovnika Bolmana 1.973, dok se iz tabele sa 76. stranice dobiva 2.000 kad se zbroje podaci 
za Bolman, Majške Međe (u tabeli piše: Mejiške Međe) i Novi Bolman: 1.809 + 179 + 12. 
Isti podaci kao u drugoj tabeli nalaze se i u knjizi Mirka Korenčića Naselja i stanovništvo 
SR Hrvatske 1857-1971. Broj od 1.973 stanovnika Bolmana u 1910. godini navodi i Stevan 
Mihaldžić u knjizi Baranja : od najstarijih vremena do danas, str. 420 (vidi napomenu 175).
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Година Болман Мајшке Међе Нови Болман Укупно
1961. 1.268 300 293 1.861
1971. 1.098 264 236 1.598
1981. 826 195 219 1.240
1991. 741 158 215 1.114
2001. 450 99 129 678

Број становника Болмана, према подацима Митрополије карловачке[174], 
износио је 1905. године 2.071, од тога мушких 1.062 и женских 1.009. Срба 
православне вјере било је 1.047, Румуна (у ствари Рома) 259, Нијемаца 
евангелика 301, Нијемаца, Мађара и Хрвата римокатолика 464. Према 
Исказу становништва у Барањи[175], Болман је 1920. године имао 1.707, а 
1930. године 2.199 становника.

Тек у посљедњој деценији 19. вијека број становника Болмана 
прелази двије хиљаде, да би након Првог свјетског рата пао на око 1.700, 
што је значајно смањење у односу на 1900. годину. Број становника смањују 
погинули у Првом свјетском рату, али и миграције након успостављања 
нових граница, кад Болман и јужна Барања улазе у састав нове државе. 
Становништво се до 1930. године ипак значајно повећало након доласка 
избјеглица, оптаната и добровољаца.

На дан храмовне славе
Почетак је новог, двадесетог вијека. Пантелејмон Хорват, поп 

Панто, парох болмански, на Петрово 1902. године држи бесједу:

“Бесједа на славу храмовну 1902. г.
Дан по дан пак дочекасмo, побожна браћо, и опет наш мио Петровданак. 

Данас од свете православне цркве светим апостолима Петру и Павлу 
посвећен је и свети овај наш молитвени храм те према томе светкујемо и 
ми данас име светог нашег храма. Благочестиви дједови ваши, одушевљени 
вјером у свемогућег Бога, испуњени топлом љубављу у јединороднога 
Божијег Сина, задахнути светим Божијим духом, подигоше свети овај 
молитвени храм. Подигоше га да се у њему моле свемогућем Творцу неба 
и земље, за спасење душа њихових, подигоше да у њему просе милости 
за почињене гријехе и да се у њему покају и приме најсветије тијело и крв 
јединца Божијег, који је нас и нашега спасења ради пострадао само зато да 
нас истргне из чељусти адове, подигоше да у њему приме благодат Светог 

[174]  Kosovac, Mata [urednik], Srpska pravoslavna mitropolija кarlovačka : po podacima 
od 1905. god., str. 511. 

[175]  Iskaz stanovništva u Baranji, (našem delu) po mađarskoj i našoj statistici od 1900 do 
1930 godine, u: Mihaldžić, Stevan, Baranja : od najstarijih vremena do danas, str. 420.
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духа, који да их упућује за живота им земнога и да њега величају и славе. 
Онога из кога све што овђе[176] имају добише. Јест, побожна браћо, зато га 
подигоше блажени претци ваши! Али по неиспитаној премудрости онога 
којему у славу и свети овај храм подигоше, дође вријеме те морадоше 
замијенити овај свијет са љепшим и бољим, али опет по милости Оца 
небесног, оставише они вас као насљеднике своје те вам у аманет предадоше 
и овај свети дом молитвени, да се и ви, као ваљани и честити синови и 
насљедници отачаске вјере њихове, окупљате у њега на молитву, без којега 
не би требало да човјека на земљи имаде. Предадоше вам још у аманет да 
се о њему бринете, знајући да ко храма Божијег не признаје и нема да није 
достојан да носи образ Творца свога и да се назива именом човјека. Пак 
кад славимо крсно име нашег светог храма, рећи ћу вам како се скупљате и 
долазите у храм овај на молитву.

Побожна браћо!
Врло би згријешио када би вам свима одрекао савјесни долазак 

у свети овај храм на молитву. Има вас које готово увијек видим овђе на 
светом овом мјесту, кад жртву бескрвну милостивом Богу приносим за вас 
и све ваше, али признати морам да је малени сувише тај број вас који баш 
нисте заборавили да је ово дом за искрену молитву Оцу небесном, а не дао 
Бог и да заборавите. Али с болом душе моје рећи морам да има и такових 
који су врло ријетко гости свете ове куће молитвене. Тешко ми је било 
ово порећи, али за душу моју не изрећи још теже, а истина се порицати 
не да. А да је то све права истина ево нам и данас јасна доказа. Колика је 
велика слава коју данас ми славимо, а колики је број присутних на молитви 
сравњивајући множину свију нас живећих у овом мјесту. Тешко је зато 
души мојој пастирској и у терету том хоћу да вам се изјадам и да се са вама 
разговорим о том злу нашем. Душа моја пастирска жељна је знати зашто 
вам је срце охладњело према светом храму овом који су вољени праоци 
ваши радошћу и пјесмом подигли, кога су оци ваши свом топлотом љубави 
срца свога љубили. Зашто се клоните храма Божјег, који су вам дједови 
ваши поноса свога ради подигли да се тиме величају и диче и у њему науке 
и утјехе да нађу?

Зашто нисте увијек мили гости свете куће ове молитвене?
Исповједите искрено свештенику своме! Па зар вам срце ваше не 

осјећа више ону божанску красоту, зар душа ваша не ужива у небеском 
миљу којим је свето и мило православље одушевљавало блажене и честите 
претке ваше, на молитву покретало, на побожност учвршћивало у вјери? Да 
је ли могуће да је у вама охладњела љубав спрам свете вјере православне 
и њеног храма, за којег су ваљани очеви ваши крв, душу па и сам живог 
свој полагали? Страх ме је и помислити да синови отаца оних који су 

[176] У својој проповиједи парох не користи болмански говор, већ употребљава ријечи  У својој проповиједи парох не користи болмански говор, већ употребљава ријечи 
и изразе који нису карактеристични за говор Болманаца (овђе, неђеља и сл.).
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своју свету вјеру и цркву свим жаром љубави своје љубили као што се 
спасење и живот љуби, који су за своју свету вјеру знали жртвовати и што 
им најдрагоцјеније на овом свијету бијаше, да синови тих отаца ријетко 
данас долазе у храм свој да се истином Богу помоле. Не бојите се несреће 
и пропасти која вас може постићи са немара вашег? Не знате да вас може 
постићи клетва са гробова помрлих предака ваших?

Побожна браћо!
Срце се мени моје стеже од бола кад полазим неђељом и празником 

у свети овај храм да жртву бескрвну принесем Оцу милостивом за све нас, 
а напријед већ знам да ће бити мален број побожних молилаца у светом 
храму. А ђе су остали?

Па нас бар имаде на броју доста! Остали су већином у крчми и на 
сокаку! Тамо су растегли празан разговор те се може бити и свађају један 
с другим умјесто да су у свето ово мјесто дошли и Богу се молили за себе 
и мртве своје. Да, побожна браћо! Истина је то, а и срамота и велика наша 
несрећа!

Па јели вам тако мила вјера ваша и зар у вама не тече крв оних чести-
тих прадједова ваших који су знали и сами живот свој ње ради жртвовати? 
Али као да чујем одговор ваш на моје ријечи, одговор којим ми кажете: “Па 
мила је и нама света вјера наша, наука и храм Божији, али су наступила 
времена тешка, неимаштина, сиротиња, голотиња нас притисла, оне нам не 
дају и покрај највеће воље наше доћи у свети дом Божији”.

Не, браћо моја!
Не изговарајте се тиме, па света мајка наша црква не прописује лијепо 

одијело за слушање њене науке, а не жели великог дара, јер је мило мајци 
дијете њено макар оно и у ритама било. Те вас зато, побожна браћо, на 
дан храмовне славе наше позивам да поправите од селе немар ваш, боље 
похађате свето ово мјесто. Повратите се матери својој, тешко дјетету без 
мајке, и кад чујете глас звона са куле светог храма овог, сјетите се да сте 
православни Срби, да сте дјеца цркве православне, те се пожурите мајци 
својој у храм Божији да вас поучи, да вас охрабри и утјеши, да се с вама и 
за вас Оцу небесном помоли: Амин.   

                                                                         Пантелејмон Хорват”[177]

Болмански учитељи
“[От]Када се прва српска учитељска школа преселила из Сент 

Андреје у Сомбор, село Болман је имало петорицу својих ученика у тој 
школи, а то су били: Павле Дамјановић (1836/37), Јован Деспотовић 
(1860/61), Петар Парабак (1899/1900), Јован Коцкар (1906/07) и Михајло 

[177] Бесједе  Бесједе Пантелејмона Хорвата, архива Црквене општине и парохије болманске.
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Вакањац (1912/13)”[178] пише Радивој Брњеварац – Браца те наводи да је 
прва зграда основне школе у Болману подигнута кад и црква, и то “поред 
цркве”, те да су први учитељи били попови.

 Приликом попи-
са, који су државне 
власти обавиле 1785. 
год., за Болман се на-
води: “Младеж нитко 
не поучава јер не држе 
учитеља те  дјецу 
узимају за чување 
стоке”[179]. Вјерујемо 
да је неки облик 
описмењавања ипак 
постојао. Ако и није 
обухватао сву дјецу, 

дио дјеце је обухватао, а први учитељи могли су бити једино свештеници.

Основна школа у Болману постојала је прије 1820. године кад је на 
служби био и први учитељ чије име знамо, а то је Петар Дамјановић. 
Зграда основне школе подигнута је 1822. године, а дотле се за школу 
изнајмљивао простор у селу.

О школи је бринула, све до успостављања Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца, Црквена општина Болман, која је сносила трошкове 
изнајмљивања простора, инвентара, књигā, огрјева и друге трошкове 
потребне за школовање, док је сам учитељ имао своје приходе независне 
од Црквене општине: плаћали су га директно сами родитељи ученика. 
Приходи учитеља били су у натури и у новцу.

У Првом шематизму Православне српске епархије будимске за 
годину 1896.[180] наводи се да у Болману постоји школска зграда из 1777. 
године, власништво Црквене општине. Нема довољно података да можемо 
потврдити да школа заиста постоји од 1777. године. Не зна се исто тако гдје 
је била та школска зграда.

[178] Brnjevarac - Braca, Radivoj, “Kroz baranjska naselja : Poprište velike bitke”, Belje, 
14 (1979) 7.

[179] Sršan, Stjepan, Baranja 1785. godine. Državni arhiv u Osijeku, Osijek 1999, str. 208.
[180]	 Prvi	 šematizam Pravoslavne srpske eparhije budimske : za godinu 1896 [priredio 

Georgije Marjanović], Eparhijskа upravа budimskа, [Budim] 1896.

Slika 20 – Zgrada škole u Bolmanu (1941-43)
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•	Петар	Дамјановић

Први познати болмански учитељ био је Петар Дамјановић. У 
архиви Црквене општине и парохије болманске помиње се 1817. године, 
но вјерујемо да је он био у Болману и прије те године. Жена му се звала 
Ђурђија, имао је сина Павла, рођеног 1820. године, и кћери Ану и 
Ефрoсину. Кум на крштењу био им је Прокопије Дорић из Болмана.

Након што је оспо- 
собљен за учитеља, ње- 
гов син Павле оженио се 
13. августа 1843. године 
Милицом Хорват, кће-
ри Теодора Хорвата 
из Болмана. Кум им 
је био Дионисије До-
рић. Павле је имао 
сина Владислава (у 
матицама умрлих стоји 
Владимир), који је умро 
1844. године, затим си- 
на Цветозара, који је 
умро 1849. године. О- 

сим синова, имао је и кћер Марију. Кумови су им из породице Дорић, 
Дионисије и Љубица.

Парох Прокопије Станковић, уписујући у књигу умрлих његовог сина 
Владимира 1844. године, напомиње да је Владимир “син Павла Дамјановића, 
суплента[181] школског”. Од педесетих година 19. вијека Павле Дамјановић 
више се не помиње и вјерујемо да се одселио из Болмана.

Занимљиво је да се у исто вријеме кад је још Петар Дамјановић учитељ, 
а његов син Павле “суплент”, у Болману као “дјетонаставник здјешњиј” 
помиње и Павле Калајџић, који је Болману живио и прије 1836. године 
кад му умире син Милош, а 1840. године супруга Софија. Но и поред 
тога што га се назива “дјетонаставником” чини се да је Павле Калајџић 
био свештеник јер се 1842. године помиње као “јереј моношторскиј”, који 
умјесто Прокопија Станковића сахрањује Насту Болманац.

[181] Suplen(a)t (lat.; hist.), zamjenik (najčešće redovnog nastavnika), profesorski pripravnik 
(u srednjim i visokim školama). Početno zvanje budućeg srednjoškolskog profesora (prije nego 
što udovolji propisima i bude imenovan profesorom). U ovom slučaju riječ suplent vjerovatno 
označava početno zvanje budućeg učitelja.

Slika 21 – Učitelj Sima Tomović s razredom (Bolman, oko 
1930)
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•	Јован	Деспотовић

Јован Деспотовић је рођен у Болману 1841. године. Отац му је био 
Софроније, а мати Наталија. Нема података да се вратио у Болман након 
што је у Сомбору оспособљен за учитеља.

Након Дамјановића и Калајџића, учитељ у Болману био је Константин 
Гојковић, но није познато колико дуго.

Slika 22 – Učiteljica s djecom (Bolman, 1932)

Slika	23	–	Učitelji Đula i Marica Kontler s djecom (Bolman, 1942)



144 Jovan M. Nedi}

•	Бранко	Парабак

Од 1870. године у Болману је “народниј учитељ” Бранко Парабак, 
родом из Херцег-Суљоша (Кнежевих Винограда), гдје је рођен 1845. 
године. Жена му се звала Татијана Лазић, а имали су синове Божидара, 
Петра и Душана. Петар је рођен 1880. године и крштени кум му је био 
Исидор Бошњак, “учитељ качволскиј”.

Бранкова супруга је умрла 1888. године у 38. години живота и том 
је приликом тадашњи парох Јован Гојковић у матице умрлих уписује 
као Латинку. Убрзо након тога, 1889. године, Бранко се жени Маријом 
Апостоловић, а исте године рађа му се и кћи Милица. Кум јој је био Јосиф 
Груjић, “парох качвалскиј”.

Бранко Парабак као “народниј учитељ”, у тренутку кад умире 
свештеник Јован Гојковић 1889. године, чак и сахрањује неколико особа 
и уписује их у матице умрлих. Његов син Петар, који је оспособљен за 
учитеља у Сомбору, није се вратио у Болман.

Према цитираном Шематизму из 1896. године учитељска плата 
састојала се од 340 форинти у готовини и четири хвата дрва, а учитељ 
је обрађивао и више од седам катастарских јутара земље. Године 1895. у 
редовној школи било је укупно 141 дијете од 6 до 12 година, од тога 71 
мушко и 70 женских, а у “повторној”[182] још 59 (28 мушких и 31 женско).

•	Учитељи	у	Болману	у	првој	половини	20.	вијека

У Болману је од 1902. 
године као учитељица ради- 
ла Марија Михајловић[183]. 
Рођена је 16. маја 1882. у 
Новом Саду, а за учитељицу 
је оспособљена у Сомбору 
1902. године. У то вријеме за 
основну школу било је 157, 
за “пофторну” 68, а полазило 
је основну школу 81 дијете и 
“пофторну” 42 дјеце.

Године 1905. у Болману 
је учитељ Цветко Кнежевић, 

[182]	 Povtorna (poftorna) škola - poznata i kao nedeljna škola jer se nastava odvijala 
nedjeljom – bila je škola u koju se djeca obavezno išla nakon završene osnovne škole. U njoj je 
ponavljano gradivo iz osnovne škole i vjeronauka (Strategija održivog razvoja Opštine Bečej : 
2007-2017, Bečej 2007, str. 133).

[183] Kosovac, Mata [urednik], Srpska pravoslavna mitropolija кarlovačka : po podacima 
od 1905. god., str. 512.

Slika	24	–	Učiteljica Sofija Mrazovski s 
učenicima (Bolman, oko 1950)
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рођен 31. марта 1881. године у Старој Кањижи[184]. За учитеља је оспособљен 
1905. године у Сомбору.

Као учитељи, до краја Другог свјетског рата, помињу се и: Боривој 
Петровић, Сима Томовић, Наум Марјановић, Љубомир Кескеновић, 
Персида Боршоцки, Ђула и Марица Контлер, Софија Мразовски, Јово 
Војводић.

Вјерујемо да је најдужи стаж у Болману као учитељица имала Софија 
Љубинковић, удана у породицу Мразовски (Mlazovski, negdje i Mlazovsky), 
која је извела многе генерације болманских ђака и готово цијели радни 
вијек провела као учитељица у Болману.

•	Учитељске	“методе”

Како је болманска школа имала много ученика, а само два “уч’теља”, 
морала је у њој владати гвоздена дисциплина да би се могло радити у 
учионици у којој је седамдесетак ученика.

Почетком 20. вијека ученици су писали писаљком по таблици, а “теке 
и оловке” појавиле су се касније. Гвоздена дисциплина проводила се често 
претјераним батинањем дјеце, заслужили то они или не, “за њијево добро”, 
наравно.

Батине и догодовштине 
из школе препричавале су се 
послије цијели живот. Једна 
од тих прича је и ова: Јово 
Дорић (1900-1977) добио је 
“батинā” од “уч’теља” па се 
расрдио на њега и отишао у 
“швабску шкул’” у “Луторане” 
(Нови Болман). Колико је 
дуго био у “швабској шкул’ у 
Луторан’ма”, кад се вратио и 
на крају крајева како је “учјо” 
у тој школи, није важно. У 

сваком случају порука “уч’тељу” била је јасна: “ако буде још једампта, 
оде ја у Луторане у_шкул’”.

Неким ђацима ни батине које су добили нису помогле да постану 
бољи па су их требали добити и више. Неки опет нису добијали батине, 

[184] “Stara Kanjiža je ime koje je današnja Kanjiža nosila do nakon Prvog svetskog rata da 
bi se razlikovala od Nove Kanjiže, koja je ležala sa druge strane reke Tise. Kada je Nova Kanjiža 
preimenovana u Novi Kneževac, Stara Kanjiža ostala je samo Kanjiža.” (Članak “Kanjiža”, 
http://sr.wikipedia.org).

Slika 25 – Učiteljica Persida Boršocki s 
razredom (Bolman, 1936-1937)
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већ су остајали упамћени од својих учитеља и учитељица као паметни и 
добри ђаци те су им они на полеђини школских слика остављали написану 
посвету. У једној таквој посвети учитељица Персида Боршоцки написала 
је: “Романе, нека Ти моји савети буду учитељи у твоме животу. Твоја 
учитељица Персида”.

Уз одгојне методе у којима се 
највише употребљавао “прут”, ишле 
су и друге мање опасне ствари, као 
на примјер стални надзор, од оног у 
учионици, до онога у цркви и онога 
на дворишту за вријеме одмора. Један 
учитељ имао је чак обичај да ученике 
дарује ситнишем кад се у Болману 
одржавао вашар.

Зашто се добијало “батинā”? 
Тешко је набројати све разлоге: галама 
за вријеме док учитељ “дивани”, 

непослушност, недолазак у цркву, пушење...

Неки учитељи имали су обичај да ђацима у суботу, прије него што 
оду кући, кажу: “Сви ви који не будете били у недељу у цркви, који будете 
пушили, који пркосите старијима, да ме чекате у понедељак пред таблом”.

И стварно, такви су ђаци у понедјељак учитеља чекали пред таблом. 
Довољно је било да учитељ зна за једног “кривца”, он ће издати остале 
само да се извуче од батина. А оне који сами изађу пред таблу сљедује 
мање, док оне који не изађу добровољно сљедује више “батинā”.

Учини се једампта  уч’тељу да пред таблом има мал’ они’ који су 
пуш’ли преко недеље и он нареди да изађу сви из скамија[185], а онда да 
изврну џепове. Кад у једнога у џеп’ - чиклић!

- Молим, господ’не – правда се ђак - то нис’ моје чакшире, већ брац’не 
(братове)!

Да л’ му је уч’тељ опростио бат’не? Баш створим!

Други уч’тељ опет положи ђака преко скамије и батина га, а нешт’ 
му се превише праши кад га удари. Кад оно, а ђак натрп’о кучина у чакшире 
да га не боли кад га уч’тељ удари. Е, сад ћеш тек доб’ти! [186]

[185] Скамија – школска клупа (лат.).
[186] Испричала Љуба Капетановић (рођена Недић).

Slika	26	–	Posveta učiteljice Perside 
Boršocki Romanu Doriću
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•	Наставак	школовања

Болмански су ђаци ријетко настављали школовање након завршене 
основне школе. Разлог лежи углавном у томе што сами родитељи нису 
сматрали потребним да школују дјецу (“ко ће ондак чуват’ крнке?”) те што 
су мислили да “нема леба брез мот’ке”. Док богатији нису хтјели дати 
дјецу у вишу школу, сиромашнији то нису могли. Дешавало се да родитељи 
сиромашне, али одличне ђаке нису дали на даље  школовање чак ни кад би 
им учитељ, сеоски кнез или нека од богатијих и утицајних породица нашли 
стипендију или добротвора.

Године 1900. у Бол- 
ману је, близу Храма све- 
тих апостола Петра и 
Павла, изграђена нова 
зграда основне школе, 
која је касније проглашена 
спомеником културе. Да- 
нас се назива старом шко- 
лом и у дерутном је стању. 
У тој згради основну шко- 
лу завршиле су чак и три 
генерације Болманаца (дје- 
дови и баке, очеви и мајке 
те њихови унуци односно 
дјеца).

Учитељи и учитељице били су за село важне личности и њихови су 
им ученици цијели живот говорили “Ви”.

Били су некад учитељи у Барањи велики људи 
       (записао проф. др. Светомир Бојанин, Београд)

Разговарали смо нешто о школи, када се отац присети свога детињства 
и рече ми: “Били су некад учитељи у Барањи велики људи. О томе се много 
и не зна’’, и исприча ми следеће што ћу покушати да препричам.

Једног сненог пролетњег поподнева, са скеле на Бистринцима, враћао 
се однекуд болмански учитељ. Можда баш са неког вашара јер тамо, у 
Шлавунију[187], и одлазило се тим поводима.

Било је касније поподне. Шумом је просијавало сунце кроз грање, 
да би се повремено расуло по неком пропланку и забљеснуло очи. Једног 

[187]  Шлавунија – болмански израз за Славонију.

Slika	27	–	Razred s cvijećem (Bolman, 1963-64)
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тренутка, не надајући се ником, учитељ се изненади када угледа дечака 
у хладовитој сенци, са књигом у руци, док око њега, на пропланку, пасе 
чопор свиња.

Мали свињар који чита књигу не беше ни привиђење, ни бајка, ни 
имагинација неког списатеља – просветитеља.

Малиша се збуни кад одједном сагледа испред себе никог другог до 
његовог учитеља, кога је виђао само као појца у цркви, што му је била 
обавеза јер је школе тада организовала црквена општина по српским 
местима, и као строгоћу која захтева, задаје и процењује.

- Шта то читаш? - упита га.

- Часловац![188]

- А чији си ти?

- Матијин.

- Вас је пуна кућа синова.

Дечак оћута.

- А који си ти?

- Ја сам најмлађи, Станоја.

Разменише још коју реч, дечак доби похвалу што воли књигу, и 
растадоше се.

Није прошло ни неколико дана, а отац Матија упита свог сина с ким 
је то разговарао у шуми, и шта су говорили, и шта он мисли о томе, кад 
већ воли књигу како каже учитељ, да пође на више школе када изучи ову 
у селу. Објашњавао је Матија да он нема довољно земље за сваког сина. 
“Гавре се”, каже, “стално сигра машинисте. И од бундева прави машину, 
коњима баш не прилази, њега сам дао за шлосера у Шиклуш”, говорио је. 
“Учитељ каже да тебе дам код протестантског свештеника у Харшањ, он ће 
то средити, где би могао да научиш маџарски па за годину дана да пођеш у 
Печуј у школу. Гавре је већ у Шиклушу, то је близу код Харшања, па ћете 
се моћи виђати”, тешио је свога малишана.

Станоја је научио мађарски у Харшању и завршио грађанску школу у 
Печују и био трговац у Болману. Гавре је постао машиновођа и завршио као 
жељезнички надзорник у Осијеку. Земљу су добила браћа која су остала на 
селу да би се бавила земљорадњом.

[188]   Часловац – “почетница, читанка за вежбање у читању” (Речник српскохрватскога 
књижевног језика, књига шеста, Нови Сад 1976, стр. 845.
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“После сам чуо”, присећао 
се мој отац, “да је учитељ из 
Белог Манастира узео за руке 
два сирочета без мајке, а мати 
им је – која је  била из Болмана - 
умрла, одличне ученике белома- 
настирске основне школе, и 
одвео их у Нови Сад где су 
добили стипендије од српске 
црквено-просветне заједнице. 
То су била она два чувена 
Кашанина[189]. Мора да знаш за 
њих”.

А мога друга Милу Ва-
кањца, професора цртања и 
сликара, сина лугара, живео 
је у лугарској кући далеко од 
села, открио је такође један 
учитељ. Послао га је на конкурс 
баронице Јовић па је тамо 
стекао стипендију да настави 
школу. Услов је био да јој, после 

њене смрти, на дан смрти, увек запали свећу за покој душе.

“Некада је учитељ био неко”, вајкао се мој отац. “Учитељ је водио 
рачуна о своме народу...”

“Svoja zemlja”
I prije nego što su krenuli u seobe iz svog starog zavičaja, “svoja zemlja” za 

Srbe koji su se otisnuli u veliku seobu 1690. godine nije postojala već vijekovima. 
Iako su tamo imena sela, manastira, rijeka, planina� bila na njihovom jeziku, 

[189] Један од браће Кашанин (који су се тако презивали по мајци  Један од браће Кашанин (који су се тако презивали по мајци Анки Кашанин 
јер она није била вјенчана с њиховим оцем Николом Поповићем) био је математичар 
Радивој(е) Кашанин (1892-1989), чувени професор Техничког и Електротехничког 
факултета у Београду, академик, а други, млађи брат, Милан Кашанин (1895-1981), 
књижевник и историчар умјетности, управник Музеја савремене уметности, директор 
Музеја кнеза Павла и директор Галерије фресака (све у Београду).
О животу браће Кашанин видјети у:
Недић, Јован [С.], С њиве до академије, Мировна група Оаза Бели Манастир, Бели 
Манастир 2006.
Бојић, Марина – Ђорђевић, Бојан – Мићић, Владимир – Недић, Јован [С.] – Стоја-
новић, Предраг, Браћа Кашанин : знаменити Барањци, Мировна група Оаза Бели Мана-
стир, Бели Манастир 2007.

Slika	28	–	Stanojе, Živana i Gavre Bojanin 
(Petrovo, 1905)
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sve ostalo bilo je strano i tuđe. Da je to nekad bila njihova zemlja, govorile su 
samo legende i ostaci starih manastira i crkava.

Spletom historijskih okolnosti (i, ne zaboravimo, milošću presvijetloga 
cara Leopolda I) nađoše se u drugom kraju, sasvim drugačijem, opustjelom od 
ratova i rijetko naseljenom, uglavnom močvarnom i nezdravom[190]. Narodski 
rečeno, jedne gospodare zamjenili su drugima. Došli su u baranju koja je postala 
njihov “zavičaj”. Opet su i nacionalna i vjerska manjina, no, naravno, ne jedina. 
Car Leopold I. čak im je izdao pismene Privilegije te mnogi autori navode 
kako su Srbi, eto, bili privilegovani u odnosu na ostale narode u Monarhiji. Te 
tvrdnje su smiješne, a još više zlobne, znajući za vjersku netoleranciju na koju 
su Srbi naišli u novoj domovini, gdje su ih smatrali “šizmaticima” (Graeca fides 
- nulla fides)[191], i baš Privilegije su im omogućile slobodno ispovijedanje vjere, 
naravno dok Njegovo presvijetlo gospodstvo nisu rekli drugačije. A presvijetli 
Leopold ih je, najblaže rečeno, naselio u “tuđoj avliji”, u Ugarskoj, te ih koristio, 
kao i ostale narodnosti, za svoje ciljeve, držeći ih u zavadi s drugima.

No, vremenom su podigli naselja i crkve, a pravi zavičaj više nisu ni 
pominjali.

Živeći u Baranji, bili su udaljeni od ostalog dijela svog naroda, raštrkani 
po selima i gradovima. Neke careve su voljeli više, neke manje. Bili su to i 
njihovi carevi, ali jasno je postojala manjinska svijest i to da su jedna od manjina 
koje žive u Carstvu.

Bolman je u tom smislu bio velika zajednica, dugo vremena najveća po 
broju pravoslavnih duša u Budimskoj eparhiji. Život u novom kraju, koliko god 
bio težak, ipak je bio povoljniji nego u starom. Uticaj ekonomski naprednijih 
dijelova Carstva djelovao je i na njihov način privređivanja pa se sigurno može 
reći da su pripadali tadašnjoj Evropi. Istina, nisu “sjeđel’ naprijed”, već negdje 
u “šaragljama”[192], ali bili su ipak “u_koli”[193].

A Carstvo je prolazilo kroz svoje krize te vremenom dolazi do podjele 
na austrijski i ugarski dio. Bolman je, naravno, pripao ugarskom dijelu. Druga 
je polovina 19. vijeka i o odnosima narodnosti s većinskim narodom ima više 
zapisa: “Hrvatski, srpski, rumunjski… seljak može da govori svojim jezikom, 

[190]  Kurešević, Jovica, Velika seoba Srba i Patrijarh Arsenije Čarnojević III, Srpski despot 
[internet-stranica], pristup 2009. godine.

[191]  Ivić, Aleksa, Spisi…; Graeca fides – nulla fides = Grčka vjera – nikakva vjera (lat.).
[192]  Šaraglje (njem.) - stražnji dio seljačkih kola.
[193]  U_koli – bolmanski način izgovora izraza “u kolima” (s jednim naglaskom na prvom 

slogu “u”).
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ali obrazovani građanin Mađarske mora da misli, osjeća i govori samo 
mađarski”[194]. “U knjizi za osnovne škole, u štivu ‘Mađarski ustav’ čitamo 
ovakovo tumačenje: ‘Naša je domovina Mađarska. Osim Mađara žive u njoj i 
ljudi drugoga jezika, koje zovemo narodnostima. Našu zemlju nastavaju građani 
govora njemačkog, rumunjskog, rusinskog, šlovačkog, srpskog, hrvatskog i 
slovenačkog i oni svi zajedno sa Mađarima čine mađarsku naciju’ ”[195]. “Pravo 
i pravna zaštita vrijedila je samo za Mađare”[196]. No, s druge strane, Bolman 
je imao svoju crkvu i školu, u kojoj su djeca učila i svoj jezik i svoje pismo. 
Pravila su se znala. Znalo se ime države. Znalo se što je dopušteno, a što nije, 
te na kojem se jeziku i pismu nešto piše. Čak i razglednice i dopisnice pisane 
su na dva pisma: “atresu”[197] latinicom i mađarski, a tekst ćirilicom. Tko je išao 
“u_škul”, znao je pisati i jedno i drugo pismo, ako ništa više, znao je bar napisati 
adresu i osnovne stvari i mađarski.

Ipak, takav pravni sistem kakav je u to vrijeme vrijedio u Ugarskoj u 
Bolmanu su prihvatali na dva načina. Jedni nisu željeli imati posla s vlastima i 
gledali su da se ponašaju u skladu s propisanim pravilima. Drugi su, naprotiv, 
baš znali iskoristiti takav sistem i nisu se plašili nikakve represije vlasti. Svoj 
seoski život mogli su živjeti bez obzira kojim su jezikom govorili. Potpuno su 
razumjeli zvanični jezik. Nacionalne isključivosti nije ni moglo biti  jer su i 
Bolman i Baranja bili mješavina raznih nacija i vjera. S tim se živjelo i na to se 
naviklo.

U suštini, koliko je stara Monarhija marila za njih, toliko su i oni marili za 
Monarhiju.

No, nešto se u odnosu na stara vremena ipak promijenilo. Sad je ponovo 
postojala neka država koja se zvala Srbija, čije je ime izvedeno iz imena naroda 
kome pripadaju. Čitalo se o njoj u novinama, čak se mogla dobiti i knjiga 
štampana u toj državi. Pričalo se o njoj. No, knjige na njihovom jeziku i pismu 
štampale su se i širom Carevine. Svijest o postojanju takve države nije značila 
ništa više od želje da se sazna nešto o tome, pročita, čuju vijesti, jer ta je država 
ipak daleko od Baranje.

Onda dolazi Prvi svjetski rat. Nacionalna nesnošljivost nakon atentata u 
Sarajevu (28. VI. 1914), koja vlada prema Srbima u cijeloj Monarhiji, djeluje i na 
Bolman. Mobilizacija ne zaobilazi ni Bolmance. Služe u 52. carsko-kraljevskom 
puku i drugim jedinicama. Većina je upućena upravo na ratište sa Srbijom. Neki 
su iskoristili priliku i na razne načine prešli na drugu stranu, postali dobrovoljci 

[194] BØsendorfer, J(osip), Nešto malo o našoj Baranji, Prva hrvatska dionička tiskara 
Osijek, Osijek, 1940, str. 30.

[195] Isto, str. 29. Isto, str. 29.
[196] Isto, str. 31. Isto, str. 31.
[197]  Atresa - adresa.
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i borili se protiv Monarhije. Drugi su opet ratovali onako opstruirajući, koliko su 
smjeli i mogli, i čuvajući sebe. Treći, kojih je bilo najmanje, ratovali su i borili 
se za interese Monarhije. Čak dvojici od njih u Bolmanu su poslije pripisivali 
težak zločin. Govorilo se da su konjem ujahali u pravoslavnu crkvu u Srbiji i 
ubili sveštenika.

Od žrtava rata prvo nailazimo na ime Božidara Kolara, koji je stanovao u 
pustari Sepeže, a umro 7. novembra 1914. godine, kao kočijaš u vojci, prilikom 
rata sa Srbijom, pri povratku umro od zapaljenja pluća[198]. Zabilježeno je još 
jedno ime: Petar Popović. Umro kao “vojin” od sušice 1916. godine. One koji 
se nisu vratili, međutim, nitko nije popisao.

Od 110 solunskih dobrovoljaca iz Baranje 
koji su pristupili Srpskoj vojsci, čak njih 28 bilo 
je iz Bolmana[199]. Dvojica od njih su poginula: 
Jovo Gazdić i Stevan Janić. Osim njih dvojice, 
bilježimo i sljedeća imena dobrovoljaca: Stevo 
Bijelić, Živan Bijelić, Milan Bošnjak, Jovo Dorić, 
Stevo Ilić, Adam Janković, Damjan Janković, 
Đoko Janković, Pero Janković, Sreto Janković, 
Jovo Jeličić, Savo Manojlović, Dušan Marković, 
Adam Mišković, Cvjetko Mitrović, Svetislav 
Nedić, Jovo Plavić, Cvjetko Rajković, Mladen 
Sečujac, Stevo Sekulić, Čedo Stajević, Mihajlo 
Šalić, Đoko Vasiljević, Spasoje Vučić[200].

U gornjem popisu nalaze se i imena ljudi 
koji su se tek nakon Prvog svjetsko rata doselili 

u Bolman, a prije rata su živjeli negdje drugdje. Na tom popisu, međutim, nisu 
svi dobrovoljci[201]. Nedostaju dva rođena brata Save Manojlovića: Miloš i 
Stevo. Sva tri brata bili su solunski dobrovoljci, a Stevo je poginuo u borbama 
na Solunskom frontu[202]. Dobrovoljci su bili i Cjetko Bošnjak – “Burgija” i 
Rade Vemenac. U popisu nisu, osim Jove Jeličića, ni dobrovoljci iz Bosne, 
koji su se kasnije doselili u Bolman, i to iz porodica Branković, Đaković 

[198]  Protokoli (matice) umrlih Crkve sv. apostola Petra i Pavla u Bolmanu, arhiva Crkvene 
opštine i parohije bolmanske, godina 1915. i 1916.

[199]  Brnjevarac - Braca, Radivoj, “Kroz baranjska naselja : Poprište velike bitke”, Belje, 
14 (1979) 7.

[200] Isto.  Isto. 
[201] Spisak je dopunio  Spisak je dopunio Vidoja Bijelić, koji se sjeća Miloša Manojlovića i ostalih naknadno 

pomenutih. 
[202] Navedeno prema sjećanju  Navedeno prema sjećanju Ankice Stojanović, koja je u mladosti bila komšinica 

Manojlovićima u tzv. Isajlovom sokaku i pamti priče o tome da je Stevo poginuo na Solunskom 
frontu. 

Slika	29	–	Miloš Manojlović, 
jedan od solunskih dobrovo- 
ljaca iz Bolmana
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(Vučan Đaković), Latinović, Marjanović (Stjepan Marjanović – “Ćepuka”, )
Stojanović (Simo Stojanović). Prema priči, oni su pobjegli iz Bosne i idući uz 
more, preko Albanije, pridružili se srpskoj vojsci[203].

Nakon rata dolazi do rasula i do “revolucije” kad se pljačkaju državne 
pustare, a odbjegli vojnici zarobljavaju čak i žandare koji dolaze napraviti red. 
No, ne odlaze svi pljačkati državne pustare, čine to pojedinci, koje su pažljivi 
“promatrači” zabilježili i kojima su to kad-tad spomenuli, ako ne prije, onda kad 
se “poćeraju”.

Bolman tada prvi put doživljava dolazak Srpske vojske. Pitanje je samo 
da li će Baranja ostati u sklopu nove države, Kraljevine SHS. Bolman ostaje, 
dio Baranje ostaje, ali veliki dio ne ostaje. Nakon vijekova provedenih u “tuđoj” 
državi, sad eto žive u “svojoj”. Dio ugarskog stanovništva srpske nacionalnosti 
koji nije ostao u “svojoj” državi, seli iz svojih sela u novu državu. Neke su 
protjerali, neki odlaze dobrovoljno i “optiraju”.

Eto, sad konačno mogu biti ponosni što žive u “svojoj” državi, gdje je 
zvanični jezik i ovaj kojim oni govore. Ponosni su, žive u “svojoj” državi. 
Međutim, kad se nađu u nekom kraju “svoje “ države koji ranije nije bio dio 
Monarhije, sumnjičavo ih gledaju i čude se, pogotovo kad kažu da su i oni Srbi.

Ako su Bolmanci i mogli biti ponosni “svojom” državom, oni koji su 
doselili iz dijelova Baranje koji nisu pripali Kraljevine SHS, kao izbjeglice ili 
kao optanti, nisu svi mogli biti baš zadovoljni i nekima je brzo prisjela ta “svoja” 
država. Posebno nisu bili zadovoljni oni koji su osiromašili preseljenjem i ratom 
te su od srednjih seljaka postali siromašni ili čak dospjeli da rade na pustarama. 
Bili zadovoljni ili manje zadovoljni “svojom” zemljom, nisu nikad zaboravili sela 
odakle su došli, svoje komšije i prijatelje iz tih sela, kad je u njima “kermenc”, 
kako se tamo igralo i pjevalo, kako se radilo, gdje se odlazilo na vašare i igranke 
i sve drugo.

Podivljali kapitalizam i sve suprotnosti nove Kraljevine učinili su da 
siromašniji dio stanovništva bude nezadovoljan tom “svojom” zemljom i da 
glasno kaže kako se nekad “bolje živ’lo”. Trebalo je, dakle, da dočekaju “svoju” 
zemlju da bi vidjeli koliko je stara Monarhija ipak bila i njihova zemlja.

Vijekovi su ipak učinili svoje, stari zavičaj je odavno zaboravljen. S 
maticom dijelimo ime i vjeru, ali zavičaj je Baranja. Kad Baranjci odu negdje 
dalje, tek tada vide koliko su u stvari Baranjci.

[203] Priču je čuo  Priču je čuo Vidoja Bijelić od Đoke i Vlade Đakovića iz Bolmana.
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Одбор и Храм 
       (Болман између два свјетска рата)

Откако је подигнут Храм светих апостола Петра и Павла у Болману 
1777. године, прошао је цијели један вијек и још половина другог. Двадесето 
је стољеће, а минуо је и Први свјетски рат. Јужни дио Барање, у коме се 
налази Болман, припао је Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (Краљевини 
СХС). Вријеме је то кад влада Његово височанство Александар, велики 
ујединитељ. Срби из Угарске који су остали изван граница Краљевине 
оптирају и селе у Краљевину. У таквим околностима Болман (с Новим 
Болманом и Мајшким Међама те свим засеоцима и салашима) 1931. године 
има највише становника у својој хисторији, преко двије хиљаде и двије 
стотине, прецизније 2.211[204], од тога 1.097 мушкараца и 1.114 жена. Има 
такођер и 543 домаћинства у 493 куће. Број парохијана Српске православне 
црквене општине у Болману већи је него икада и ближи се бројци од двије 
хиљаде. Свештеник је протојереј Пантелејмон Хорват, на служби у 
Болману од 1893. године.

Пратимо рад Црквене општине болман- 
ске према књизи Записник одборских седница 
српске православне црквене општине у Бол- 
ману[205], коју је 26. IV. 1925. овјерио Славко 
Николић, срески прота. Кроз рад Црквене 
општине виде се дијелом и односи у самом 
селу, посебно кад је ријеч о највећим и 
најмоћнијим болманским породицама те о 
њиховим политичким подјелама.

Рад Црквеног одбора под утицајем је 
укупних односа у селу, посебно стога што је 
политички живот у новој држави био знатно 
израженији него у старој Царевини. Страначка 
надметања у селу доносе подјеле и негативно 
дјелују на односе у селу, али и сам живот села 
чине занимљивијим. Политичка надметања 
преносе се и на рад Црквеног одбора, који је та- 

да био изузетно значајна институција у селу с традицијом дугом скоро два 
вијека. Кроз та два вијека Црквени одбор бринуо се о црквеним питањима, 

[204] Tri stoljeća “Belja”, tabela na str. 76; Korenčić, Mirko, Naselja i stanovništvo SR 
Hrvatske 1857-1971.

[205] Цитати из  Цитати из Записника одборских седница... минимално су прилагођавани савре-
меном правопису, обично у писању великих почетних слова, зареза и негација глагола, да 
би се олакшало читање и разумијевање, уз исправљање очигледних грешака.

Slika	30	–	Protojerej Pante-
lejmon – Panto Horvat, paroh 
bolmanski, 1893-1940
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али и о школи и образовању, располагао је имовином и за село значајним 
средствима. Одбор се у раду сусретао са свакодневним проблемима 
из црквеног живота, али и с односима с вишим црквеним властима, са 
свештеником и с државом. Положај предсједника Црквеног одбора био је 
изузетно значајан, што се види из текста који слиједи. За превласт у Одбору 
у периоду који пратимо бориле су се двије различите политичке опције, 
радикална и социјалдемократска. Велику је улогу у збивањима имао и 
свештеник протојереј Панто Хорват, али су исто тако занимљиви и односи 
Одбора и свештеника, бар они који се виде из записника.

Посебно је интересантно да и једна и друга политичка опција у Болману 
долазе из исте породице - породице Бојанин. Радикалима припадају браћа 
Бојанин, звани “Матијини”, а демократима Бранко - Браноја Бојанин, 
који је један од “Исајлових”.

Политички живот у селу 
развија се од успоставе нове 
Краљевине, а нарочито је 
жив након двадесетих година 
двадесетог вијека. Тадашње 
политичке странке налазе своје 
присталице и у Болману, прије 
свега Народна радикална странка, 
тада једна од најјачих, ако не и 
најјача странка у Краљевини. Она 
има своје представнике у браћи 
Бојанин, Божидару (Божи) и 
Станоји, трговцу из Болмана, 
који су познати и утицајни и ван 
Болмана. Социјалдемократску оп- 
цију у селу развијао је учитељ 
Боро (Боривој) Петровић па 
је добар дио његових ђака 

прихватио ту опцију, а предводили су је “Исајлови”: Бранко Бојанин и 
његова родбина и кумови. Тој опцији припадају средњи и најјачи домаћини 
у селу. Заговорници радикала браћа Бојанин уз себе су имали своју родбину, 
кумове и присталице, али исто тако и могућност да привуку материјално 
слабије домаћине, углавном кроз дућан, тада највећи у селу. Одобравањем 
вересије и сличним потезима придобијали су дио гласача. Двије политички 
супротстављене фамилије и њихове присталице нису били завађени до те 
мјере да нису “диван’ли”, већ су само онако “режали” једни на друге. Ипак, 
“Исајлови” и најжешће демократе углавном су ишли у дућан код Пуцека, а 

Slika	31	–	Branko – Branoja Bojanin, Paja 
Dobrokes i učitelj Boro Petrović (Bolman, 
oko 1925)
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не код “Матијиних”. Супротстављање тих опција трајало је цијело вријеме 
између два рата, с мањим или већим интензитетом

Предсједник Српскоправославног црквеноопштинског одбора у 
Болману (у даљем тексту: Одбор) године 1925. био је Бранко Бојанин, а 
чланови су били Теодор Бијелић, Ђурица Бојанин, Станоје Бојанин[206], 
Јово Бошњак, Ранко Дмитрић, Тошо Доброкес, Богољуб Грујић, Нисија 
Грујић, Перо Јанковић - Срђин, Ранко Јанковић, Стокан Јанковић и 
Јефто Поповић.

Перовођа[207] је био Боривој Петровић.

У том Одбору превласт су имали “Исајлови” јер је и сам предсједник 
Бранко Бојанин “Исајлов”, а осим Ђурице Бојанина, Тоше Доброкеса и 
Теодора Бијелића, који су “Матијини”, сви остали су, претпостављамо, 
“Исајлови”. Родбинске и кумовске везе углавном говоре о томе тко је на 
чијој је страни, док оне неутралне покушава привући свака страна.

•	Сједница	од	23.	VIII.	1925.

На сједници одржаној 23. августа 1925. године расправљало се о акту 
Епархијског архијерејског одбора (Будимске епархије) у коме се тражио 
поврат дуга, и то 360 динара приноса у епархијски фонд, просвјетни прирез 
од 360 динара, верозаконски принос од 50 динара те митрополитски прирез 
од 503 динара. Све то треба платити у року од 15 дана.

Одбор је донио рјешење “да се сав новац пошаље изузев епархијског 
просвјетног приреза, јер је одбор мишљења да се тај новац не шаље јер 
нема коме, пошто је такорећи сав наш елеменат из оних крајева иселио, 
на име којих и којима школама се тај просвјетни прирез плаћа, а школе у 
крајевима С.Х.С. су све предане у државне руке”.

Након те тачке расправљало се о појцу за свакидашње јутрење. Одбор 
је донио овакво рјешење: “Пошто црквена општина већ има погођеног појца 
за досадашњу појачку дужност, а да засебно појца погодимо за свакидање 
јутрење то нам је немогуће, јер поред већ великих осталих намета, село не 
би могло ово издржати. Стога се моли Његово Преосвештенство да се од 
тога одустане, односно ако се већ мора, да се о издржавању појца епархија 
постара”.

Како се крст у црквеном гробљу пребио, донесено је рјешење да га 
предсједник прегледа и даде поправити. Предсједник је, осим тога, изнио 
пред Одбор и лоше стање парохијског стана, нарочито крова. Одбор је 
ријешио да се кров поправи.

[206]  Станоје Бојанин старији, треба га разликовати од трговца Станоје Бојанина.
[207]  Перовођа – особа која саставља и пише записник, дјеловођа, записничар.
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•	Сједница	од	11.	X.	1925.

Идућа забиљежена сједница Одбора одржана је 11. октобра 1925. 
године.

Одбор је расправљао о обављеном зидарском послу према закљученом 
уговору те утврдио да је све обављено по уговору на највеће задовољство 
Одбора. Након тога расправљало се о обављеним лимарским пословима те 
утврђено да је и то учињено исправно. Посао је обављан на Храму. Потом 
су прегледани урађени молерски и столарски радови те је утврђено да 
одговарају понуђеним условима.

На крају те сједнице расправљало се о раду сајџије[208] на црквеном 
сату. Одбор је установио да је сајџија обавио сав посао на црквеном сату, 
али и поред свег труда црквени сат поново не иде уредно. Нарочито не 
избија уредно. Закључено је да се за урађено сајџији исплати 950 динара, 
док ће се остатак од 500 динара исплатити кад се сат поправи те кад буде 
тачно радио.

•	Сједница	од	29.	X.	1925.

Исте године, 29. октобра, поново је одржан састанак Одбора на коме 
се расправљало управо о црквеном сату. Предсједник је пред Одбор изнио 
да је сајџија Илија Балог поправио црквени сат, који сада иде уредно, те 
предлаже да се истоме плати заостатак од 500 динара.

Одбор је прихватио да се тај износ плати господину Балогу, али с тим 
да се исти обавеже да ће, у случају евентуалне грешке која би се могла у 
међувремену догодити, ту грешку бесплатно отклонити и поправити квар. 
Господин Балог се обавезао уговором да ће у случају да сат стане доћи и 
поправити квар.

•	Сједница	од	29.	VIII.	1926.

Даље пратимо сједницу Одбора одржану 29. августа 1926. године. 
Тема сједнице био је спор између предсједника и тутора у погледу издавања 
црквених столова (столица) те се од Одбора тражи рјешење.

У овом случају Одбор није био јединствен. Од девет чланова седам 
је гласало за, а два против сљедећег рјешења: “Пошто је према ранијем 
решењу месне црквене скупштине одређено да се столови издају по 
старости, то се и од сад има тако поступати, и замолити господина пароха 
да у идућу недељу у цркви изјави да је једна столица упражњена и да се 
онда од пријављених најстаријем додели”.

[208]  Сајџија (тур.) – урар (у Хрватској), часовничар (у Србији), сатар (у Суботици).
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•	Сједница	од	23.	IV.	1929.

Идући запис у Записнику одборских седница српске православне 
црквене општине у Болману односи се на сједницу од 23. априла 1929. 
године. Тада је предсједник био Александар Јанковић, у селу звани 
“Пушака”, а перовођа Наум Марјановић, учитељ из Болмана. Чланови 
одбора остали су исти. Дошло је, дакле, до промјене предсједника Одбора, 
а нови предсједник био је од “Исајлових”. По селу се причало да је Бранко 
Бојанин напустио мјесто предсједника Одбора због тога што је био појац.

На сједници се прво расправљало о “опстанку црквене имовине”. Тим 
поводом Српска православна црквена општина из Новог Сада обратила 
се црквеним општинама (па и болманској) с позивом да устану против 
одлуке Светог архијерејског синода[209] која мијења “досадашње важеће 
установе црквено-автономне”. Из записа није до краја јасно о каквим се 
то “установама” и имовинским правима радило, али је јасно да је Одбор 
једногласно усвојио тај протест Српске православне црквене општине 
из Новог Сада против одлуке Светог архијерејског синода, а “у случају 
потребе да се уложи представка”.

Одбор је даље расправљао о разрезу парохијала[210] за 1929. годину, 
усаглашавајући нарочито разрез у погледу брачних парова и имовине.

Даље се расправљало о “рђавом стању цементираног бурета у 
парохијском стану, које се због своје слабе оправке начисто распало”. 
Ријешено је по том питању “да Матија Руф, зидар, узме себи распало буре, 
а да за одштету истог уради посла који ће му се доставити накнадно”.

Даље, “председник изнаша да се донесе решење због повишице 
парохове плате, које је на скупштинској седници донесено са негативним 
резултатом”. Одбор је ријешио “да се поднесе писмени протест против 
решења надлежних власти које су то решење донеле”.

•	Сједница	од	19.	V.	1929.

Наредна сједница одржана је 19. маја 1929. године уз присуство седам 
чланова Одбора, што је тек потребна већина за одржавање сједнице.

Предсједник Одбора прво је прочитао акт Епархијског школског 
одбора у Будиму којим се тражи попис свих некретнина и покретнина 

[209]  Свети архијерејски синод – највиша извршна (управна и надзорна) као и судска 
власт у Српској православној цркви.

[210] Парохијал – обавезно периодично давање материјалних добара или новца, у 
вриједности коју утврђују црквене власти, коју православни вјерник, тј. парохијанин даје 
односно плаћа својој парохији; нека врста црквеног пореза. У Болману су сви пунољетни 
парохијани дужни да плате парохијал једном годишње.
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преданих држави и да се процијени њихова укупна вриједност. Одбор је 
процијенио да болманске покретнине и некретнине предате држави имају 
укупну вриједност од 200.000 динара.

У наставку сједнице “председник изјављује пред одбором да се 
овдашњи парохијанин Мито Анђелић оптужи због тога што је оптужио 
црквену општину што је желела точити вино о ускршњим празницима”. 
Одбор је био једногласан да се споменути Мито Анђелић оптужи.

Даље се на тој сједници расправљало о преплати на лист “Српско 
Косово”[211] с годишњом цијеном од 100 динара. Одбор је одобрио ту своту 
за претплату на лист.

•	Сједница	од	10.	X.	1929.

Сједница Одбора поново је сазвана за 10. октобар 1929. године.

“Претседник отварајући седницу изјављује да је данашњу седницу 
сазвао ради доношења одлуке у погледу заосталог дуга на име парохијала 
за 1928. годину. Пошто многи парохијани нису платили парохијал за 1928. 
годину пита одбор шта да се уради са таквим парохијанима? Целокупан 
дуг износи 1.425 динара.”

Одбор рјешава “да се одмах сви такви парохијани попишу у два 
примерка и да се доставе вишој власти ради оврхе[212]”.

То је била тематска сједнице на којој је одлучено да се с неплатишама 
поступи строго.

На сједницама одржаним 1929. године присуствовало је тек седам 
чланова Одбора, што представља тек већину потребну за одржавање 
сједнице. Постоји оправдана сумња да се ради о бојкоту “Матијиних” 
чланова Одбора.

•	Сједница	од	25.	V.	1930.

Сједници одржаној 25. маја 1930. године поново присуствује седам 
чланова заједно с предсједником.

“Претседник изнаша пред одбор предлог да се, као и сваке године, 
точи вино, које би се точило о Духовима, пошто се о Ускрсу није могло 
точити.” Од школског одбора тражи се дозвола да се вино може точити 
у школском дворишту, на што школски одбор даје своје одобрење. Пред 
одборнике се ставља питање да ли да се вино точи о Духовима те приједлог 
да корист иде на уређење Храма. Одбор је закључио да се прије свега увиди 

[211] Srpsko Kosovo : list za srpsku omladinu, urednik Stanojlo Dimitrijević, Skoplje, god. 
1, br. 1 [1. mart 1920] - god. 15, br. 1/24 (1. decembar 1934).

[212]  Оврха – присилна наплата дуга.
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да ли ће од точења бити неке користи за Цркву пошто су наметнути велики 
намети на точење – потрошарина.

Даље се расправљало о приједлогу предсједника да се огради 
парохова башта пошто је ограда у трошном стању па живина наноси штету. 
Ријешено је “да се ограда поправи уколико се може, а то је дужан да учини 
Раде Поповић, пошто је са његове стране ограда трошна”.

•	Сједница	од	2.	IX.	1930.

На идућој сједници Одбора било је 12 чланова, а она је одржана 2. 
септембра 1930. године.

Прво се расправљало о “утоку”, тј. жалби или протесту г. пароха на 
превелик трошак за “канализацију”. Предсједник је пред Одбор изнио 
бојазан да би плаћање бентарине[213] на парохијску сесију (земља коју је 
уживао парох) могло пасти на Црквену општину. Предсједник овдје жели 
знати шта да се учини уколико тај трошак мора платити Црквена општина. 
Одбор је донио рјешење, пошто није стигао одговор на парохов “уток”, да 
се причека извјесно вријеме док одговор не стигне, али у сваком случају 
утврђује се да Црквена општина није дужна плаћати тај трошак.

Поново је на дневном реду ограда, овога пута сам г. парох тражи да 
му се поправи ограда која се налази на страни Раде Поповића јер је иста 
врло трошна па кроз њу пролази живад и прави штету. Ријешено је да се 
башта огради у што скорије вријеме, а то ће урадити Црквена општина јер 
је она дужна то учинити.

На дневном реду затим је био захтјев Епархијског одбора да се плати 
митрополитски прирез у износу од 691 динара и Одбор рјешава да се тај 
прирез плати пошто је то обавезно.

Записници са сједница Одбора овјеравани су на тај начин да су га 
потписивали перовођа с лијеве стране и предсједник с десне стране, а у 
средини је био округли печат с натписом “Печат српске православне општине 
у Болману 1896”. Испод печата на средини потписивали су се овјеровитељи 
записника, који су бирани на свакој сједници на крају сједнице. Понекад се 
испод свега налазио и потпис среског протонамјесника из Дарде с печатом.

•	Сједница	од	2.	XI.	1930.

Пратимо даље сједницу Одбора одржану 2. новембра 1930. године, 
којој је присуствовало девет чланова.

[213] Бентарина – накнада која се вјероватно плаћала за заштиту од поплава и 
одводњавање, одн. за одржавање дравског бента (насипа); сама ријеч није забиљежена у 
рјечницима.
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На почетку перовођа чита акт “Великог управног савета од 01.10.1930. 
године, којим се враћа уток г. Панте Хорвата, пароха из Болмана, ради 
плаћања бентарине на парохијску сесију као неуместан”. Како је бентарина 
велика, на Одбору је да размотри дјелимично плаћање бентарине на 
парохијску сесију, “пошто је бентарина на ову сесију велика те би у случају 
повољног решења била велика олакшица г. пароху”. Одлука Одбора је 
занимљива, а посебно то што је донесена једногласно.

“Одбор пажљиво саслушавши одлуку Великог управног савета доноси 
једногласно решење да ова црквена опћина не може помоћи уплаћивању 
поменуте бентарине г. пароху, него оставља да г. парох као уживалац сесије 
исту бентарину сам плати.”

У наставку сједнице предсједник износи пред Одбор потребу да се 
пошаље припомоћ за подизање Храма Светог Саве на Врачару, “пошто је 
ово општа ствар која ће бити украс целе наше домовине”. Одбор је одобрио 
у ту сврху своту од 100 динара, “једном за свагда”.

Потом је тема за расправу био “овдашњи појац”. Из досад приказаних 
записника види се да је Одбор често био присиљен расправљати о разним 
наметима, порезима и прирезима јер Краљевина СХС не опрашта никоме, 
па тако ни појцу за награду коју добија од Одбора. Како је појац на своју 
награду морао плаћати порез, а није се с Одбором погодио плаћати и порез, 
сматра да “послодавац, тј. црквена опћина треба исто платити”. Одбор је 
овдје закључио да “свако своје даџбине треба да плати јер црквена опћина 
није у стању то учинити”.

Умјесто овјеровитеља, записник овог пута потписују сви присутни 
одборници.

Занимљив је и рјечник који се употребљавао у записницима. Он је 
мјешавина екавице и ијекавице те облика који данас спадају у српско-
хрватске разлике (општина - опћина). Перовођа би, на примјер, у тексту 
написао презиме Белић, а носилац тога презимена би се на крају записника 
потписао као Бијелић. Записници су, разумљиво, писани ондашњим 
правописом, који се од данашњег разликовао у писању зареза, великих 
слова, једначења по звучности итд.

•	Сједница	од	29.	XII.	1930.

Из записника са сједнице Одбора одржане 29. децембра 1930. године 
види се да је дошло до промјене у саставу Одбора. Предсједник је Божо 
Бојанин, потпредсједник Симо Саркањац, а одборници су Јован Бијелић, 
Милан Дмитрић, Ранко Дмитрић, Милан Доброкес, Тошо Доброкес, 
Никола Хорват, Пера Јанковић и Стеван Јанковић.
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Овога је пута однос снага између 
“Исајлових” и “Матијиних” другачији. 
Предсједник Божо Бојанин један је од 
“Матијиних”, којима - вјерујемо - припадају 
и Јован Бијелић, Тошо Доброкес и Симо 
Саркањац. “Исајлове” овдје предводи Никола 
Хорват, а вјерујемо да им припадају још и 
Милан Дмитрић, Ранко Дмитрић и Стеван 
Јанковић. Потпредсједник Милан Доброкес - 
чини се - не припада ни једнима ни другима и 
налази се негдје у средини.

На сједници се прво расправљало о 
црквеном појцу и перовођи, којима је истекао 

једногодишњи мандат. Утврђено је, поред осталог, да су послови Црквене 
општине у великом заостатку због одласка г. Наума Марјановића у војску. 
Зато је предсједник питао Одбор шта да се уради како би се администрација 
довела у ред. Одбор рјешава да се позове г. Милан Марјановић, отац Наума 
Марјановића, иначе учитељ у Јагодњаку, да администрацију доведе у ред. 
Уколико се исти не би одазвао, да се замоли г. Сима Томовић, учитељ у 
Новом Болману, “да административне послове уреди”.

Даље се расправљало о наредби Епархијског одбора “да се имају сва 
гробља уредити и евентуално оградити”. Одбор је ријешио да се извршење 
те наредбе повјери предсједнику Божи Бојанину.

Под сљедећом тачком дневног реда 
говорило се о томе да епископска (?) канцеларија 
у Дарди извјештава да црквене општине убудуће 
треба да испишу и своту државног пореза у 
разрез код сваког појединог општинара. Одбор 
рјешава да је немогуће удовољити поштованом 
наслову пошто има око 2.000 катастарских 
јутара грунтовно непроведених те закључује да 
остане распоред као и досад.

Поново се расправљало о разрезу 
парохијала за наредну годину. “Председник пита 
одбор шта ће се радити са земљом купљеном од 
спахија у погледу разреза парохијала”. Одбор 
рјешава да имају платити парохијал сви они 
чији је уговор одобрен од стране Министарства 

пољопривреде и да се идуће године распоред изврши.

Slika	33	–	Nikola Horvat

Slika	32	–	Božo Bojanin – 
Matijin
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Расправљало се даље о прокишњавању на 
извјесним мјестима у цркви (тј. Храму). Како 
је оправка Храма извршена под гаранцијом од 
годину дана, предсједник је позвао лимарског 
мајстора да изврши оправку, и то мајстора 
Вендела Гета из Петловца, који је радио код 
мајстора Хешла, а који је вршио оправку 
Храма и који је дао једногодишњу гаранцију. 
Након што је извршио радове, мајстор Гето 
тражио је поново да му се изда 800 динара, што 
предсједник није учинио већ “случај” износи 
пред Одбор. Одбор рјешава да се новац не изда 
до поновног примитка цркве од стране комисије 
после истека гаранцијске године или нека 
мајстору Гету плати мајстор Хешл.

Перовођа на сједници био је Сима Томовић.

У записнику с описане сједнице постоји мали неспоразум у вези с 
датумом њеног одржавања. На почетку записника наведен је датум 29. 
децембар 1930, а на крају записника исти дан и мјесец, али 1932. година. 
Како је наредна сједница одржана 11. јануара 1932. године, вјерујемо да је 
година одржавања сједнице или 1930. или 1931, а никако 1932. те да је у 
питању грешка.

•	Сједница	од	11.	I.	1932.

Предсједник је овога пута позвао одборнике ради састављања буџета 
за 1932. годину, као и ради тога што извјестан број скупштинара траже 
снижавање појединих ставки прихода, у првом реду прихода од свијећа. 
Предсједник стога позива Одбор да се изјасни о томе. Одбор је “после 
свестране дискусије донео решење, да имају све ставке прихода остати 
исте, једино да се снизе приходи од звона за 50 %”.

Предсједник даље пита одборнике шта предложити Скупштини у 
вези с износом од 14.300 динара који се налазе код тутора. Одбор одлучује, 
на приједлог Николе Хорвата, да се новац задржи код тутора пошто 
предстоји поправка парохијског стана, а предвиђају се и други трошкови.

На крају сједнице расправљало се о избору појца. Одбор је ријешио 
да се за појца изабере Бранко - Браноја Бојанин.

•	Сједнице	непознатог	датума	одржавања

Наредни записник уписан у књигу нема датума кад је одржана сједница, 
али се види да јој је присуствовало седам одборника те да се расправљало 

Slika	34	–	Slavka Dorić (r. 
Bojanin) i Stanojе Bojanin – 
Matijin (oko 1920)
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о тужби мајстора Вендела Гета из 
Петловца, којом исти тражи 800 
динара на име оправке црквеног 
крова. Предсједник предлаже да 
се плати тај износ, “а да се од 
Хешла приликом суперкомисије 
заустави 800 динара, пошто је издао 
гаранцију на годину дана”. Одбор је 
ријешио да се Гету изда новац, с тим 
да повуче тужбу, али да се износу од 

800 динара надокнади од предузимача Хешла приликом истека гарантоване 
године.

Ни у записнику који слиједи није наведен датум, а поново се ради о 
истој материји. Предсједник Одбора био је у Дарди код адвоката Арсена 
Андрића те се распитивао о тужби Вендела Гета против Црквене општине, 
у којој он тражи 800 динара за поправак крова. Адвокат мисли да ће Вендел 
Гето изгубити парницу па предсједник то питање ставља пред Одбор, а 
Одбор рјешава да се изда пуномоћ адвокату Арсену Андрићу из Дарде 
да заступа Црквену општину у предмету тужбе Вендела Гета, лимара из 
Петловца.

•	Сједница	од	11.	IV.	1932.

Идући записник вођен је на сједници Привременог повјеренства 
Српскоправославне црквене општине у Болману, одржане 17. марта (11. 
априла) 1932. године[214]. Мјесни парох г. Панто Хорват, као предсједник 
Привременог повјеренства, отвара седницу и јавља присутним 
повјереницима Божидару (Божи) Бојанину и Милану Доброкесу да их је 
позвао зато што је “списку бирачком, који је био изложен на увид члановима 
црквене општине ради приговора и евентуалних жалби, истекао рок од 14 
дана. Констатирано је да за време увида није нико поднашао ни приговор 
ни жалбе, тиме је списак бирача постао прихваћен и исти се закључује и на 
основу тога обавиће се избор црквеног савета. Правомоћност и закључен 
списак објавиће господин месни парох бирачима у светој цркви”.

Мјесни парох даље наводи да је дужност привремених повјереника 
да на данашњој сједници одреде дан и мјесто сазива бирача у збор ради 
избора новог заступства у смислу чл. 145. тачка 16. Црквеног устава и о 
томе обавијесте Епархијски црквени суд. Привремено повјеренство доноси 
закључак да се избор Црквеног савјета обави 25. априла (8. маја) 1932. 

[214] Сигурно је у питању грешка у датирању јер је разлика између старог и новог  Сигурно је у питању грешка у датирању јер је разлика између старог и новог 
календара тада износима 13 дана.

Slika	35	–	Bogojavljenje 1981. u Bolmanu
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године, на Томину недељу. Мјесто избора биће школска дворана Болман.

Пошто је тиме дневни ред испуњен, записник се закључује и овјерава.

Није јасно зашто је постављено Привремено повјеренство. 
Очигледно је да ранијем Одбору није истекао мандат. Вјероватно се радило 
о неслагању у Одбору, које је на крају резултирало новим изборима за 
Црквеноопштински савјет, који бира Одбор.

•	Сједница	од	5.	VI.	1932.

Из записника са сједнице Одбора одржане 5. јуна 1932. године 
видљиво је да је предсједник Одбора поново Божо Бојанин, потпредсједник 
Никола Хорват, а одборници су Милан Бијелић, Богољуб Грујић, Глишо 
Дмитрић, Глиша (Глишо) Доброкес, Јован Колар и Цветко Вилић.

Однос снага у новом Одбору поново је готово једнак, предсједник 
је “Матијин”, а потпредсједник “Исајлов”. “Матијини” су још Глишо 
Доброкес, Јован Колар и Цветко Вилић, а “Исајлови” Богољуб Грујић и 
Милан Бијелић. Чини се да је овдје посебан случај с Глишом Дмитрићем, 
који припада “Исајловима” с којима је родбински везан, а онда га једним 
потезом “купују”, бар на неко вријеме, “Матијини” и остварују превласт у 
Одбору.

Предсједник Божо Бојанин обавјештава Одбор о рјешењу Црквенога 
савјета да се готовина од 8.000 динара има дати људима у зајам, с тим да 
сваки мора имати два јамца. Предсједник такође ставља до знања да су се за 
“узаимање” новца пријавили Божа Јанковић, Раде Поповић и Војислав 
Дреновац.

Одборник Милан Бијелић предлаже да се Божи Јанковићу и Ради 
Поповићу изда тражена свота, а да се одбије Војислав Дреновац пошто је 
он нови становник Општине Болман. Одбор рјешава да се и Божи Јанковићу 
и Ради Поповићу позајми 1.000 динара, док се остатак новца такођер може 
позајмити људима у селу, а то може учинити сам предсједник.

Ова одлука довољно говори о односу према досељеницима из крајева 
који су остали изван граница Краљевине. У вријеме одржавања сједнице 
већ је завршен процес оптирања, а однос према оптантима, између осталог, 
осликава и ова одлука и говори како је старосједилачко становништво 
Болмана дочекало оптанте и како се односило према њима. Оптанти, 
који су на подручју Маџарске углавном живјели у селима с мјешовитим 
становништвом, у Болману с већинским православним становништвом 
наилазе на неприхватање и одбацивање.

На наведеној сједници даље се расправљало о потреби да се према 
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прорачуну у овој години обави поправка парохијског стана те предсједник 
тражи да се она обави у току мјесеца јуна. Одбор је закључио да се за 
обављање зидарских радова изабере зидарски мајстор Горс из Петловца, с 
тим да му се дневно плаћа 40 динара.

У погледу посла на школи, одбор рјешава да се прикупе понуде од 
више мајстора молера и да се изабере најповољнија.

•	Сједнице	од	12.	и	14.	VI.	1932.

Брзо се одржава и наредна сједница, већ 12. јуна 1932. године, којој 
предсједава потпредсједник Никола Хорват.

Расправљало се о приспјелим понудама мајстора молера. Мајстор 
Андрија Пегет из Белог Манастира понудио је извођење радова за 2.615 
динара, а Павле Комаз из Дарде тражи за извођење радова 2.630 динара. 
Одбор је с тим у вези заузео став који је веома занимљив. Одлучио је да се 
понуђачима за молерски посао понуди свота од 1.550 динара, и који је од те 
двојице прихвати, томе да се даде посао.

Међутим, тиме посао око погађања молера није готов. Већ 14. јуна 
1932. године одржава се нова сједница, на којој потпредсједник извјештава 
Одбор да га је сазвао ради погодбе за столарске и молерске послове у 
пароховом стану. На сједници су присутна два столара: Јосип Сол и мајстор 
Х. Шлајер те молер Павле Комаз.

Одбор је прво расправљао о молерском послу те је на крају молер 
Комаз пристао да тај посао обави за 2.000 динара уз 500 динара капаре, 
што му је исплаћено. Расправа са столарима и погађање с њима било је 
нешто дуже и на крају је погођен посао са Х. Шлајером за износ од 680 
динара.

•	Сједница	од	21.	VIII.	1932.

Идућој сједници, која је одржана 21. августа 1932. године, присуствују 
архијерејски намјесник прота Стеван Михалџић[215] из Брањине, мјесни 
парох Панта Хорват, предсједник Одбора Божо Бојанин, потпредсједник 
Никола Хорват те одборници Милан Бијелић, Глишо Дмитрић, Богољуб 
Грујић, Јован Колар, Цветко Вилић и тутори Влада Бијелић, Живан 
Бијелић и Сава Грујић.

Предсједник поздравља архијерејског намјесника г. Стевана 
Михалџића, који захваљује на поздраву и обавјештава Одбор да је дошао 

[215]   Прота Стеван Михалџић (1861-1942) – парох брањински од 1886. до смрти, аутор 
књига Православна епископија у Веспрему (Нови Сад, 1935) и Барања : од најстаријих 
времена до данас (Нови Сад, 1937).
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да обави преглед Црквене општине и тражи извјесна обавјештења о њеном 
раду. О раду Одбора намјесника су обавијестили предсједник и перовођа. 
Након што их је саслушао, Стеван Михалџић је изјавио да је потпуно 
задовољан радом Одбора.

Пошто је намјесник напустио сједницу, Одбор је наставио с радом, 
расправљајући о оправци пароховог стана и штале и у том смислу 
предсједник је од Одбора тражио директиву. Одбор је ријешио да зидарски 
посао око оправке стана обави Матија Руф, а посао око оправке штале 
зидари из Петловца.

•	Сједница	од	25.	IX.	1932.

Идућа сједница одржана је 25. септембра 1932. године. Уз одборнике 
и пароха, сједници је присуствовао и Јосип Хешл, лимарски мајстор.

Како је мајстор послове на оправци цркве завршио, предсједник тражи 
да Одбор “донесе своје решење”. Одбор је закључио да прихвата поправке 
црквене зграде, али и обавезао г. Јосипа Хешла да Црквеној општини плати 
износ од 200  динара који је дан Венделу Гету из Петловца.

Расправљало се и о црквеној земљи јер су арендатори одлучили да је 
више не раде. Није забиљежено какво је рјешење донијето.

Занимљиво је да на крају овог записника, с лијеве стране, више не 
стоји “перовођа” већ “секретар”.

•	Сједница	од	13.	XI.	1932.

Идућа сједница те 1932. године одржана је 13. новембра.

Прво се расправљало о захтјеву г. пароха Панте Хорвата за исплату 
дугујућег парохијала за 1932. годину. Одбор је замолио г. пароха да причека 
док се парохијал не скупи.

Даље се расправљало о захтјеву арендатора црквене земље да му се 
упола снизи аренда за рад 1931/1932. године. Одбор је пристао да аренду 
снизи према приспјелој молби.

Затим се расправљало о рачунима Водне задруге из Дарде те је 
донесено рјешење да се у задругу упути Милан Бијелић да “ствар изучи”.

Како г. парох Панта Хорват тражи хонорар за предавање вјеронаука у 
основној школи, Одбор је ријешио да се ствар упути Црквеној скупштини.

•	Сједница	од	11.	XII.	1932.

Посљедња сједница те 1932. године одржана је 11. децембра.
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Предсједник Одбора и перовођа сачинили су темељ пореза сваког 
православног становника у Болману и листе подносе Одбору да би се 
темељ узео као подлога за разрез парохијала. Одбор је ипак одлучио да се 
разрез парохијала изврши по старом.

Затим се расправљало о саставу прорачуна за 1933. годину, а Одбор је 
ријешио да се прорачун за 1933. годину састави према прорачуну за 1932. 
годину.

Одбор је такођер ријешио да се избор тутора изврши на Црквеној 
скупштини у јануару 1933. године.

Потом је предсједник затражио да се Скупштини предложи подизање 
споменика у камену код “Св. Петра”, а Одбор је такав приједлог и упутио 
Скупштини.

“Смањењу принадлежности свештенику г. Панти Хорвату” било 
је идући предмет расправе. Одбор је ријешио да се предложи Црквеној 
скупштини смањење плате свештенику за 25%.

На истој је сједници Глиши Дмитрићу одобрен зајам од 3.000 
динара уз два свједока. Сматрамо да је управо то потез којим “Матијини” 
стичу превласт у Одбору. Такав зајам одудара од праксе Одбора и основана 
је сумња да је то успјешан потез предсједника којим придобија на своју 
страну једног од присталица “Исајлових”.

•	Сједница	од	13.	III.	1933.

Смањење плате свештенику, по свему судећи, доводи до спора 
између свештеника протојереја Пантелејмона Хорвата и Одбора. Како се 
свештеник није сложио са смањењем, покренуо је спор судећи по предмету 
расправе на сједници одржаној 13. марта 1933. године, на којој је “деловођа” 
нови учитељ Љубомир Кескеновић.

На дневном реду прво је “снимање плате” свештенику. Предсједник 
чита акт Црквеног суда у Новом Саду, који се обраћа Одбору са захтјевом 
за додатне информације. Прво жели сазнати којој класи припада болманска 
парохија те колико је до сада парох уживао у име допуне плате као 
“скупарину”[216] и да ли је ту повишицу уживао према одлуци Епархијског 
административног одбора будимског.

Одбор, одговарајући на тај акт, у рјешењу наводи да је парохија у 
Болману у првој класи, а што се тиче другог упита, Одбор на њега нема 
сигуран одговор пошто у архиви не може наћи то да ли је будимски владика 

[216]  Скупарина – вјероватно допуна на плати због поскупљења животних трошкова; 
ријечи нема у рјечницима.
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подигао плату пароху, но “колико се сјећају да је одбор српске црквене 
општине у Болману подигао истом плату у име скупарине”.

•	Сједница	од	26.	III.	1933.

Но ускоро Одбор поново засједа по истом питању. Нова сједница 
одржана је 26. марта 1933. године.

Предсједник је прво прочитао рјешење владике Глигорија, епископа 
из Будима, донесено 1924. године, у којем је повишица плате свештенику. 
Одбор је то рјешење узео на знање.

Даље је слиједила захвала на “деловођењу” Љубомиру Кескеновићу, 
али га се и надаље узима за те послове.

Предсједник је затим потакао питање о дуговањима у плаћању 
парохијала и Одбор је ријешио да се дужници позову да плате своје дугове.

•	Сједница	од	20.		VIII.	1933.

И поред рјешења с прошле сједнице о избору “деловође”, на сједници 
која је одржана 20. августа 1933. године “деловођа” је први пут Стојан 
Колар.

Прво се расправљало о “дужницима парохове плате” из прошлих 
година. Одбор рјешава да се дужници утуже Среском начелству.

Потом се расправља о дужницима за аренду, за вино, за камате, за 
укопе и за остало. Одбор рјешава да се дужници писменим путем позову 
да у року од 14 дана своје дугове плате, у противном случају да се утуже.

Како је “изашла година аренди црквеној земљи”, предсједник 
предлаже “да се црквена земља поново прода и то за готов новац”. Очито да 
се мисли на издавање у аренду, а не о стварној продаји, што Одбор прихвата 
и одређује за тај посао предсједника, потпредсједника и благајника.

Предмет расправе затим је била станарина за становање у школској 
згради, “пошто црквена општина плаћа порез и еквивалент”. У згради су 
становали учитељ и учитељица. Одбор је ријешио “да се одреди за учитељев 
стан 200 динара, а за учитељичин стан 150 динара без башче”, о чему треба 
обавијестити и Мјесни школски одбор. У одлуци се, међутим, не наводи да 
ли се станарина односи на мјесец или на годину дана. Мишљења смо да се 
станарина односила на мјесец дана.

Одбор се жалио Финанцијској агенцији у Новом Саду, а жалба је 
одбијена, тако да се мора платити глоба. Одбор рјешава да се глоба плати.
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Црквена општина Куцура[217] послала је два пешкира по цијени од 40 
динара те предсједник тражи мишљење Одбора да ли да се пешкири задрже 
или врате. Одбор је мишљења да их треба задржати за потребе цркве и 
платити из благајне.

•	Сједница	од	19.	XI.	1933.

Још увијек је 1933. година. Сједница је одржана 19. (по старом 
календару шестог) новембра 1933. године.

Једина тема расправе на тој сједници, која је сазвана на захтјев пароха, 
била је акција свештеничког збора Великобечкеречког[218] архијерејског 
намесништва у погледу “такозваног грађанског брака”. Из записника се не 
види о каквој се акцији радило, но вјероватно се односила на захтјев за 
поновним увођењем црквеног брака.

Одбор је прихватио ту акцију зато што је овдашњим (грађанима) 
Србима већ дозлогрдило одлажење у друго село (Јагодњак) код матичара, 
пошто тада Болман није имао матични уред, те се надају да ће “акција 
добрим плодом уродити”.

•	Сједница	од	31.	XII.	1933.

Још увијек је 1933. година. Одбор поново засједа, овога пута на самом 
крају године, 31. децембра.

Након избора Јове Колара и Цветка Вилића за овјеровитеље 
записника, прешло се на расправу о станарини за школску зграду. 
Црквеноопштински савјет је ријешио да се сазове Мјесни школски одбор 
“за данас у један сат по подне” и то “ради споразума односно питања наше 
школске зграде и плаћања станарине”. Мјесни школски одбор није нити 
одговорио нити се појавио “у један сат по подне”, тако да Одбор расправља 
шта даље.

Одбор заправо проводи одлуку Црквеноопштинског савјета од 24. 
децембра 1933. године, кад је одлучено да се питање школске зграде и 
плаћања станарине учитеља преда суду и уједно да се извијести Управни 
одбор Православне епархије бачке у Новом Саду.

У наставку сједнице расправљало се о новој проскурачи[219], “пошто је 
досадања проскурача умрла”, па предсједник предлаже “нове пријављене 
жене, које су се јавиле да би даље примиле се пећи проскуре за старо 

[217]  Куцура – село у Бачкој код Врбаса.
[218]  Велики Бечкерек – старо име Зрењанина.
[219]  Проскура – исто што и просфора; проскурача – жена која пече проскуре; ријечи 

проскурача нема у рјечницима.
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наплаћивање односно стару цену, (па позива, оп. Ј. Н.) одбор да изабере 
једну од пријављених жена”.

У записнику се не наводи које су се све жена јавиле, али Одбор је 
изабрао Љепосаву Јове Радомировића, “уз цену 300 динара годишње и 
један фат дрва (мекани) почевши од 01. 01. 1934. године. Примање дрва 
унапред”.

На наредној сједници одржаној 18. марта 1934. године расправља се 
о прорачуну за идућу 1934-1935. годину.

•	Сједница	од	13.	V.	1934.

Идућа сједница Одбора одржана је 13. маја 1934. године. Њој су, 
поред предсједника Боже Бојанина те одборника Милана Бијелића, 
Глише Дмитрића, Николе Хорвата, Јове Колара и Цветка Вилића, 
присуствовали и чланови Скупштине: Марко Бијелић, Александар 
Јанковић, Раде Поповић и Симо Стојковић.

Перовођа (за кога се понекад употребљавају и ријечи деловођа и 
секретар) чита приспјела акта, али се у записнику не наводи о каквим се 
актима ради. Одбор те акте прихвата.

•	Сједница	од	17.	V.	1934.

Убрзо послије тога, 17. маја 1934. године, одржана је нова сједница 
Одбора. Предсједник је одборнике упознао с актом Епархијског управног 
одбора, којим се одобрава утужење Школског одбора ради повратка 
школске зграде. Како би се “избегло парничење”, Одбор рјешава “да се 
замоли начелник среза, да нареди Мјесном школском одбору, да школску 
зграду мирним путем преда”.

За упознавање начелника Среза с том материјом Одбор је овластио 
предсједника Одбора Божу Бојанина и потпредсједника Николу Хорвата.

•	Сједница	од	1.	VII.	1934.

Сљедећи записник вођен је на сједници од 1. јула 1934. године.

Предсједник и потпредсједник извијестили су Одбор о учињеном код 
начелника Среза. По том извјештају “господин поднамесник среза вољан 
је мирним путем решити тај спор обећавши да ће упутити претседника 
пол(итичке) општине да се са нама споразуме” односно да поврати зграду. 
Одбор је извјештај прихватио са задовољством, желећи да се већ једном тај 
спор мирним путем ликвидира.

Одбор је такођер ријешио да “перовођа попише из записника о примо-
предаји инвентар, који је приликом предаје школске зграде предат управи 
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општине који има да нам се врати, и одређује од сада станарине за учитељев 
стан месечно динара 150, за учитељичин стан месечно 120 и за двије 
школске дворане месечно 200 динара. Оправку школске зграде изнутра 
има вршити општинска управа док спољну оправку црквена општина. Још 
одбор задржава себи права за одржавања седница једну школску дворану у 
оно време кад нема предавања”.

Предсједник је задужен да ту одлуку што прије саопшти политичкој 
управној општини и “нека се што пре школска зграда са инвентаром нама 
поврати”.

•	Сједница	од	25.	XI.	1934.

Дана 25. новембра 1934. године одржана је наредна сједница Одбора. 
Послије читања и прихватања аката, о којима се у записнику не говори 
детаљније, предсједник износи молбу пароха да се за његов стан купи пећ. 
Одбор је одлучио да се купи пећ “која одговара према стану”.

•	Сједница	од	4.	XII.	1934.

Те 1934. године одржана је још једна сједница Одбора и то 4. децембра.

Предмет расправе био је “прорачун” (буџет) за 1935-1936. годину. 
Одбор је то ријешио на начин да “све ставке остају исте”.

•	Сједница	од	14.	I.	1935.

Прва сједница у 1935. години одржана је 14. јануара.

Тема сједнице био је црквени новац који се налазио на чувању код 
тутора. Одбор је наложио предсједнику да најкасније до 15. фебруара 
новац донесе у црквену касу.

•	Сједница	од	17.	III.	1935.

Сједница је поново одржана 17. марта 1935. године, а сазвана је 
ради договора јер је “истекло време појцу, перовођи и туторима”. Одбор 
је ријешио да се идуће недјеље сазове Црквеноопштински савет, који ће 
рјешавати питање појца, тутора и перовође, али ће прије свега одлучивати 
о годишњем рачуну.

•	Сједница	од	2.	VI.	1935.

Према Записнику одборских седница… идућа сједница Одбора 
одржана је пред почетак љета, 2. јуна 1935. године.

Прво се расправљало о пароховој штали, у којој је један зид с вратима 
напукао те би то требало поправити. Одбор је прихватио тај поправак.



                   173Iz historije sela i crkvene op{tine

•	Сједница	од	2.	IX.	1935.

Почетком деветог мјесеца 1935. године – 2. септембра – одржана је 
наредна сједница Одбора.

Расправљало се о школској згради, коју су опустошили олуја и 
град (туча) осам дана прије одржавања сједнице. Како Месни школски 
одбор није предузео ништа да оштећења поправи и како плаћа кирију, 
Одбор треба преузети поправак на себе, зато је једногласно ријешио “да 
председник одмах приступи оправку зграде да не би рђава времена још 
више упропаштавала нашу школску зграду”.

Одбор је такођер ријешио да Школском одбору поднесе рачун да 
плате све заостале кирије од 1933. до 1935. године. Ако Школски одбор то 
у најкраћем року не плати, “да се убере судским путем”.

Осим школске зграде, олуја је том приликом оштетила и црквени 
торањ, тако да је била нужна поправка и торња.

•	Сједница	од	22.	IX.	1935.

Сљедећа сједница сазвана је 22. септембра 1935. године.

На ту сједницу позвана су три мајстора, који су понудили своју 
цијену за поправку црквеног торња и то: Јосип Бијелић 1.500, Матија 
Руф 1.480 и Живан Јанковић 1.450 динара. Мајстори су се пред Одбором 
надметали тко ће добити посао на тај начин да су снижавали цијену својих 
радова. Бијелић је прво цијену смањио на 1.400 динара, Живан Јанковић 
на 1.350, да би је Бијелић смањио на 1.330, а Живан Јанковић на 1.300 
динара. Матија Руф је тада понудио 1.280 динара, Бијелић 1.250, Матија 
Руф 1.150, а Бијелић 1.100 динара. Живан Јанковић је потом понудио 
1.050 динара, а Бијелић 1.000 динара. Матија Руф је тада снизио понуду 
на 980 динара, Бијелић на 960, Матија Руф на 940, Бијелић на 920, Руф на 
900, Бијелић на 890, Руф на 880, а Бијелић на 870 динара, чиме је и добио 
посао поправке торња за који се надметао јер је Одбор тада ријешио да се 
прихвати понуда Јосипа Бијелића за цијену од 870 динара, с тим да скелу 
и материјал за скелу сноси прималац посла, а други материјал с подвозом 
Црквена општина.

•	Сједница	од	8.	XII.	1935.

Посљедња сједница те 1935. године одржана је 8. децембра, а 
договарало се о буџету за 1936-1937. годину. Одбор је одлучио да све ставке 
остану по старом, тј. исте као у прошлогодишњем буџету.
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•	Сједница	од	15.	III.	1936.

Прва сједница у новој години одржана је тек 15. марта.

Прво се расправљало о дужницима којима је издат црквени новац 
на зајам “а дужници још до данас нису дали камату”. Потом су предмет 
расправе били дужници који нису платили аренду на црквену земљу од 
1931-32. године. Одбор је ријешио да се дужници с њиховим јамцима, као 
и дужници за аренду, позову “у идућу недељу ради извештаја о оправдању 
неплатити камата и главнице”.

Даље се расправљало о разрезу парохијала. Ту је Одбор био мишљења 
“да се разрез изврши по старом, али да се за разрез замоли Скупштина да 
донесе решење у погледу разреза”.

•	Сједница	од	22.	III.	1936.

Идућа је сједница одржана већ 22. марта 1936. године, дакле “у идућу 
недељу”.

Предсједник је обавијестио Одбор да је позвао дужника за један сат те 
да су дужници присутни, сем Милана Марјановића, Цветка Опанчара, 
Ђукана Сердара и Уроша Стојковића. “Како Глишо Доброкес, Божа 
Јанковић моле за месец дана причек”, Одбор је ријешио да се причека, а 
они који нису присуствовали, да се опомену писмено.

•	Сједница	од	21.	VI.	1936.

Дана 21. јуна 1936. одржана је нова сједница Одбора на којој се 
одлучивало о поправци светог Храма, и то крова и торња, па је предсједник 
питао Одбор да ли да се посао да “клофтеру” – лимару, г. Милану Шилићу, 
који је за посао тражио 4.500 динара.

Одбор једногласно “решава да се посао даде Милану Шилићу уз 
писмену гаранцију на 6 година уз цену од 4.500 динара. И да се извести 
Епархијски управни одбор те да се моли накнадно одобрење јер ова свота 
није предвиђена, а до оправке је дошло јер је олуја откинула плех те 
процурује кров”.

•	Сједница	од	21.	IX.	1936.

Проблем појца и “појачке земље” био је предмет расправе на сједници 
Одбора одржаној 21. септембра 1936. године. Како ријешити проблем појца 
и да ли дати “појачку земљу” у аренду?

Одбор је то ријешио на начин “да се појачка земља даде појцу Мили 
Бијелићу с тим да појац сву појачку дужност врши, као опела и парастосе 
у месту, а изван места по жељи дотичног уз хонорар 10 динара од укопа. 
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Појац је дужан на појачку земљу плаћати порез те путарину и бентарину, 
а земља му се даје на три године, почев од 1. октобра 1936. године до 1. 
октобра 1939. године”.

Код избора појца, осим става самог пароха, био је пресудан и (лош) 
материјални статус кандидата или “како стоји”[220] који кандидат. За појца 
је изабран, умјесто Бранка Бојанина, Миле Бијелић, син звонара Стеве, 
исто тако добар појац. Осим њих двојице, има још добрих појаца који би 
могли “држати пијевницу”, али они “боље стоје”.

•	Сједница	од	24.	I.	1937.

Идући записник састављен је 24. јануара 1937. године.

Однос пароха и Одбора поново је на искушењу. Предсједник чита акт 
Епархијског управног одбора у погледу парохијске дрварине те тражи од 
Одбора рјешење тог питања. Рјешење Одбора сигурно има своју тежину, 
али и говори о начину размишљања у погледу заштите имовине Црквене 
општине. “Управни одбор једногласно решава да се дрва дотле не могу 
дати г. пароху, док нам се не врати ливада коју је г. прота продао, а која би 
припадала црквеној општини у име дрварине”. Вјерујемо да се поново под 
појмом “продао” мисли на давање у закуп, на продају сијена на ливади.

•	Сједница	од	31.	V.	1937.

Тема сједнице одржане 31. маја 1937. године била је “састављање 
уговора за изнајмљивање зграде и подписивање”.

Осим предсједника Одбора Боже Бојанина, потпредсједника Николе 
Хорвата те одборника Милана Бијелића, Глише Дмитрића и Цветка 
Вилића, присутни су, у име Школског одбора, били и Бранко Бојанин, 
Јосип Часар, Глишо Дмитрић, Богдан Дорић, Мито Јанковић, Љубљен 
Недић и Станко Стефановић, перовођа Школског одбора и управитељ 
школе.

Станко Стефановић, управитељ школе, истакао је потребу 
састављања уговора те изнио да је у школски буџет унесена свота за кирију 
од динара 3.600 годишње, што је 300 динара мјесечно, с тим да Црквена 
општина поправља зграду.

Предсједник Одбора Божа Бојанин изнио је да је кирија за годину 
1937-38. доста мала због великих трошкова око поправка школске зграде 
те предложио да се за 1938-39. годину кирија повећа на 5.000 динара, а за 
ову годину нека остане 3.600 динара.

Након расправе, и један и други одбор заједно су донијели “решење” 
[220]  Стојати – овдје у значењу: бити у добром или лошем имовинском стању.
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да се кирија за “ову годину” (1937-38) задржи на 3.600 динара, али да 
се остави могућност повећања кирије за наредну годину, о чему ће бити 
обавијештене више црквене власти. Црквена општина оставља себи право, 
а Школски одбор то допушта, да се једна дворана школе користи за сједнице 
у вријеме кад нема наставе.

•	Сједница	од	7.	XI.	1937.

Школска зграда била је тема и наредне сједнице, одржане 7. новембра 
1937. године.

Управитељ школе Станко Стефановић извијестио је Одбор да ће 
кирија за прву половину године у износу од 1.800 динара бити уплаћена, 
али моли Одбор да поправи зграду, нарочито прозоре. Одбор рјешава да се 
прозори одмах поправе.

Одбор је, осим тога, ријешио да се окрчи гробље и то повјерава 
Богољубу Дадићу.

•	Сједница	од	4.	XII.	1937.

Одбор је своје сједнице одржавао недјељом или празницима, дакле у 
нерадне дане, па је тако било и са сједницом одржаном 4. децембра 1937. 
године, на којој се расправљало о прорачуну за 1938-39. годину. Прорачун 
су сачинили предсједник и перовођа те га предложили Одбору, који се 
сложио с њим и упутио га Црквеном савету на одобрење.

На истој сједници расправљало се и о дужницима који “новац не 
враћају, а камату на време не дају апсолутно никако”. Одбор је строго 
поступио, као што је и иначе поступао према дужницима, те затражио да 
се дужници позову да камату редовито плаћају, а они који се не одазову, да 
се утуже.

•	Сједница	од	12.	XII.	1937.

Убрзо је одржана још једна сједница Одбора, и то 12. децембра 1937. 
године, којој су присуствовали предсједник Божо Бојанин, потпредсједник 
Никола Хорват те чланови Милан Бијелић, Глишо Дмитрић, Стево 
Купинић и Цветко Вилић.

Расправљало се о дужницима. Предсједник је, по жељи Одбора, сазвао 
дужнике “да се споразуме у погледу дуга”. Присутни су били дужници 
Глишо Дмитрић, Божа Јанковић и Стокан Саркањац. Дужник Живан 
Радишић, пошто се није могао одазвати позиву, рекао је предсједнику 
да ће његова дуговања с каматама “у најкраћем року вратити”. Дужник 
Сима (Симо) Саркањац није био код куће. Дужник Стокан Саркањац је 
предложио, ако је могуће, да се причека док он не прода свиње.
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Одбор је закључио да свако своја дуговања с каматама до 1. марта 
1938. године “имаде платити”. Уколико до тог рока неки дужник не би био 
у могућности платити дуг, тај дужник дозвољава “да му се његова дужна 
свота са каматама на његове некретнине укњижи”.

Таква рјешења Одбора јасно говоре да се послу с дуговима и 
дужницима приступало озбиљно и темељито. Доказ томе је и стављање 
хипотеке на некретнине дужника и тиме осигурање наплате дуга.

•	Сједница	од	13.	III.	1938.

Расправа о дужницима наставила се и на сједници од 13. марта 1938. 
године.

Предсједник Одбора позвао је црквене дужнике да своја дуговања 
измире. Дужник Глишо Дмитрић је вратио свој дуг с каматама у укупном 
износу од 3.800 динара. Дуг, у укупном износу од 2.800 динара, вратио је 
и Стокан Саркањац. Дужник Симо Саркањац, пошто није имао новца, 
пристао је да обнови обвезницу. Зато је Одбор ријешио да Симо Саркањац 
обнови обвезницу те да се поступи по одлуци Одбора од 12. децембра 
1937. године, што значи да се стави хипотека на његове некретнине ради 
осигурања враћања дуга.

Одбор је на истој сједници још расправљао о особи која ће с 
предсједником “ићи у Осек[221] да купи Крст” те је одредио Глишу Доброкеса 
“да иде са председником у Осек ради наручбе Крста”.

•	Сједница	од	10.	IV.	1938.

Убрзо се поново одржава сједница Одбора, већ 10. априла 1938. 
године.

Расправљало се о поправци стана учитељице, пошто је дошла нова 
учитељица и тражила да јој се поправи стан за становање. Одбор је ријешио 
“да се стан оправи за становање, зидови, молерај, под офарба...”, а “прозоре 
и врата пристојно оправити”.

•	Сједница	од	22.	V.	1938.

Сљедећа сједница одржана је 22. маја 1938. године с предметом 
састављања бирачког списка за годину 1938.

[221] Осек – екавски облик имена града Осијека, отуда и назив Осечко поље одн. 
Осечкопољска и барањска епархија. Иако су документи из архиве Црквене општине 
и парохије болманске углавном писани екавским изговором, Болманци су одувијек били 
ијекавци, а ијекавски говоре и данас. Зато се у Болману не говори Осек, за разлику од неких 
шокачких села око Валпова. Успореди: Jakšić, Martin, Divanimo po slavonski, Pergamena, 
Zagreb 2003, str. 335.
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Предсједник је упознао присутне са састављеним бирачким списком 
за 1938. годину, “који ће се пред присутнима прочитати”. Позива присутне 
“да припазе да приликом читања истога не примете да би приликом читања 
који од бирача што био изостављен и заведен који нема права бирања”. 
Перовођа Стојан Колар читао је бирачки списак, а одборници су пратили. 
Након тога закључили су да је бирачки списак потпун и да нико није 
изостављен, а нити уписан неко ко нема право гласа.

Тиме је почео поступак избора Црквеноопштинског савета, чиме ће 
се Одбор, између осталог, бавити те 1938. године.

•	Сједница	од	13.	VI.	1938.

Дана 13. јуна 1938. године одржана је сједница Одбора, на којој се 
прво расправљало о преносу урбаријалног удјела с пароха на Црквену 
општину. Парох је на сједници Црквеноопштинског савјета изразио своју 
жељу да урбаријални удјел од 72 дијела, који је купљен црквеним новцем, 
са свог имена пренесе на Црквену општину. Одбор је то прихватио и дао 
пуномоћ предсједнику да обави тај пренос.

Како је тај 13. јуни 1938. године био други дан Духова, предсједник 
извјештава “да је данас други дан Духова 1938. године. Јуна 13. – 30. маја, 
обављено је на најсвечанији начин, уз многобројни народ, са литијом, на 
челу са својим г. свештеником Пантелејмоном Хорватом, протојерејем, 
освећење Крста у хатару односно на путу Болман-Петловац-Барањско 
Петрово Село. Присутни су били и предсједник одбора Божо Бојанин, 
одборници Милан Бијелић, Глишо Дмитрић, Глишо Доброкес, Стево 
Купинић, Цветко Вилић, Никола Хорват, Јова Колар те перовођа Стојан 
Колар, као и тутори Влада Доброкес, Бранко Вучић и Мита Дмитрић”.

•	Сједница	од	19.	VI.	1938.

Идућа сједница Одбора одржана је већ у недјељу, 19. јуна 1938. 
године. На њој је настављен поступак избора Црквеноопштинског савјета.

Предсједник је извијестио Одбор да је списак гласача 14 дана био 
на јавном увиду у смислу чл. 175. Устава Српске православне цркве, и то 
у парохијској канцеларији и огласом од стране г. пароха послије службе 
божије дана 29. маја, те да у “отвореном року” није било приговора и да 
нема жалби. Посљедњи број на списку био је 314.

Одбор је тада одлучио да се “Списак бирача” пошаље Епархијском 
управном одбору на увид и одобрење. Сам број од 314 бирача на списку 
говори о томе да бирачко право нису имали сви, чак ни сви пунољетни 
мушкарци.
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•	Сједница	од	7.	VII.	1938.

На сједници од 7. јула 1938. године Одбор је расправљао о “одређивању 
дана избора Црквеноопштинског савета”.

Предсједник је извијестио да је списак бирача Црквене општине 
болманске одобрен од стране Епархијског управног одбора те да је тиме 
бирачки списак постао правоваљан и затражио да Одбор сазове збор ради 
избора новог Црквеноопштинског савјета. Одбор је сазвао збор за 7. август 
1938. године (или 25. јули по старом календару) у школској згради, у 8 сати 
пријеподне. Парох је такођер требао објавити “да је дан и мјесто одређен”.

Осим наведеног, Одбор је одлучио да се црквени новац држи у 
црквеној каси, како је раније предложио предсједник.

•	Сједница	од	17.	VII.	1938.

Ово је управо тренутак кад сукоб двију супротстављених опција 
постаје жесток, што је довело у кризу дјеловање Одбора, а радило се 
прије свега о избору новог Црквеноопштинског савјета. Криза је таква да 
записник са сједнице од 17. јула 1938. године није уписан у књигу Записника 
одборских седница..., иако је јасно да је сједница одржана.

•	Сједница	од	23.	X.	1938.

Шта се стварно десило можемо тек дјелимично видјети из записника 
са сједнице Одбора од 23. октобра 1938. године.

Тој сједници присуствовао је и парох Панта Хорват. Судећи по 
записницима, парох углавном није присуствовао сједницама Одбора, био 
је присутан тек на некима од њих кад је он износио предмет расправе пред 
Одбор. По свом положају парох је био “почасни претседник”.

Предмет расправе на тој сједници био је “донашање извештаја 
Епархијском управном одбору на његову одлуку од 13. октобра”. “Почасни 
претседник” парох протојереј Панта Хорват позвао је перовођу да 
присутнима прочита одлуку Епархијског управног одбора те да Одбор “на 
њу донесе свој извештај”.

Перовођа је прочитао и тај извјештај: “17. јула сазвана је седница 
управног одбора у месту ради примања поднесених листа за избор новог 
Црквеноопштинског савета, који је заказан за 7. август 1938. године. 
Поднешена је листа и та листа била је погрешно састављена те је повраћена 
подносиоцима ради исправке, иста други пут опет погрешно поднесена 
је и трећи пут исто, која је напослетку споразумно исправљена, а коју би 
одбор примио као исправну. Ову трећу листу тројица верника су поднели 
претседнику, коју је претседник одбио”.
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На то предсједник Одбора Божа Бојанин даје “следеће изјашњење”: 
“Пошто је Епархијски управни одбор одобрио дан избора, а месни одбор 
заказао дан поднашања листа, пошто са приближавањем последњи(х) дана 
за поднашање листи видео сам да нема никаквог интересовања од стране 
народа, наредио сам послужитеља политичке општине да се издобује[222] 
да се сви православни скупе у школску дворану ради кандидације новог 
Црквеноопштинског савета. У међувремену извести ме перовођа да се не 
бринемо: биће поднесена кандидацијска листа. Ја одгодим да се не добује 
пошто је обнародовано путем господина пароха. Управни одбор сам сазвао 
на дан 17. јули ради примања поднесене листе. Били су присутни од одбора 
Никола Хорват, Милан Бијелић, Цветко Вилић и господин парох Панта 
Хорват.

Кад је листа поднесена и кад је примљена била је скроз неисправна. Ја 
сам узео Устав Српске православне цркве и Спроведбену наредбу и распис 
Епархијског управног одбора Епархије бачке и прочитао и растумачио 
исти Николи Хорвату, подносиоцу листе, те дам 3 (три) нове формуле да 
их поново овако састави. После краћег времена подносиоц листе донесе 
поново друге листе, које исто нису биле исправне. Међутим одбор је 
неприметно разишао се. Ја сам рекао перовођи да им исправи листу, тако 
сам и ја отишао. После краћег времена позове ме по црквеном послужитељу 
па кад сам дошао, листа је била исправљена, али сад у једном примерку, 
без већине чланова и њихових потписа, и опет нисам хтео да потпишем. 
Пошто од одборника већ није било никога, листа није по закону направљена 
и против своје воље и савести и закона нисам могао сам, без одбора, да 
потпишем јер су чланови одбора демонстративно напустили седницу.

Одбор нисам сазивао јер нисам имао потребе јер од онога времена 
нисам добивао акта. Епархијски управни одбор нисам извештавао зато јер 
сам очекивао да ће Епархијски управни одбор по тој ствари питати.”

Никола Хорват, подносилац листе, приложио је “листе које су прве 
поднешене и друге исправљене по председниковом упутству. Исправљене, 
али примљене нису зато што ми је изјавио да није поштено што од 
његове браће, а нити он нису на овој листи. Молим да се све ово достави 
Епархијском управном одбору, а нека господин парох и перовођа који су 
свему присуствовали изјаве је ли на време поднешена или није”.

Перовођа изјављује да по наређењу “претседника листу исправио 
сам у једном примерку, али претседник је напустио школску дворану, а 
зашто и онда није хтео да потпише ја не знам”.

Предсједник извјештај није потписао и “каже да ускраћује потпис”, 
[222] Издобовати – огласити уз ударање у добош.
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док су га остали потписали – парох Панта Хорват, перовођа Стојан 
Колар, Никола Хорват, Милан Бијелић и Глишо Дмитрић.

Напетост између “Исајлових” и “Матијиних” тиме достиже свој 
врхунац. Браћа Бојанин су у то вријеме једна од најважнијих, ако не и 
најважнија и најутицајнија фамилија, и то не само у Болману, већ и шире. 
“Бојанинов дућан”, који скупа с породичном кућом чини једну цјелину, и 
данас[223] још увијек стоји у центру Болмана, истина оронуо, али говори о 
значају те фамилије, чији су чланови углавном били на челу Одбора те су 
итекако дали свој допринос раду Одбора и Црквене општине.

Успркос надметању, и једна и друга породица Бојанин дале су изузетан 
допринос раду Одбора, и скупа с другим члановима Одбора и Савјета 
радиле су на очувању баштине – Храма светих апостола Петра и Павла. 
Рад самог Одбора подсјећа на парламентарну борбу, у којој једна страна 
контролише другу и тјера је на што бољи рад. Колико год супротстављени, 
у неким случајевима (кад су били у питању интереси Одбора, у односима с 
парохом, у питањима везаним за досељенике – оптанте) били су јединствени 
и сложни.

•	Сједница	од	6.	XI.	1938.

Одбор је наставио с радом 6. новембра 1938. године кад је одржана 
нова сједница. На њој су били присутни предсједник Божо Бојанин, 

[223] Данас, у августу 2004. године кад је писан овај текст, као и у августу 2010. године  Данас, у августу 2004. године кад је писан овај текст, као и у августу 2010. године 
кад је вршена завршна редактура.

Slika	36	–	Bojaninov dućan (1940-ih godina)
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Милан Бијелић, Глишо Доброкес, Цветко Вилић те перовођа Стојан 
Колар. Сједници није присуствовао потпредсједник Никола Хорват.

Расправљало се о поправци учитељског стана. Цијена поправке 
износила је 550 динара. Одбор је једногласно ријешио да се стан поправи.

•	Сједница	од	25.	XII.	1938.

Идућа сједница одржана је 25. децембра 1938. године и поново 
сједници није присуствовао потпредсједник Никола Хорват, што јасно 
говори да међу члановима Одбора постоје озбиљне несугласице.

Тема расправе била је више него занимљива. Љубица Пантелић 
тужила је Црквену општину болманску па је предсједник Одбора прочитао 
њену тужбу, као и рјешење Архијерејског намјесништва од 23. децембра 
1938. године.

Одбор је ријешио “како наводи тужиље нису тачни да јој одбор 
ускраћује куповину столице зато што је она оптант, а није староседеоц. 
Одбор једногласно се придржава Одлуке Црквеноопштинског савета од 24. 
децембра 1933. године јер је Црквеноопштински савет ову одлуку морао 
донети из разлога што је ова црквена општина велика и столова у светом 
храму недостаје, тако да парохијани мештани не могу добити стол пре до 
старости од 70-80 година, а особито 1 (прве) и 2 (друге) столице. А кад 
би се ова столица коју тужиља тражи њој дала, изазвало би код већине 
нерасположење и свађу јер је она већ имала прилике да добије столицу од 
задњих, али она од стражњих не би хтела, а одбор јој зато не ускраћује она 
права која је она стекла по Уставу”.

Већ и само помињање “оптаната” и “мештана” говори о разликама 
и несугласицама које постоје. У сваком случају, од оптаната нема никога у 
Одбору, а одређени однос према оптантима као дошљацима присутан је и 
двадесетак година од њиховог доласка у Болман.

Предсједник Одбора у наставку сједнице обавјештава “да је обавио 
премјер, а да су закупци сесије коље почупали и поново ону земљу која 
би нама припадала поорали”. Зато Одбор рјешава да се позове Богољуб 
Доброкес те да се опомене да узурпирано земљиште напусти.

•	Сједница	од	15.	I.	1939.

Идућа сједница одржана је 15. јануара 1939. године с предметом 
расправе о одређивању рока за подношење кандидацијских листа и 
одређивању дана избора новог Црквеноопштинског савјета. Поред 
предсједника Боже Бојанина, присутни су били и потпредсједник Никола 
Хорват те одборници Милан Бијелић, Глишо Доброкес и Стеван 
Купинић.
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Предсједник је упознао присутне с актом Епархијског управног 
одбора “којим се сав припремни рад око подношења кандидацијске листе 
поништава те се Управни одбор упућује да цео изборни поступак, од момента 
проглашења списка правомоћним, обнови те моли да одбор, пошто је списак 
гласача био на увиду, одреди дан подношења кандидацијских листа и моли 
да се одреди дан и месец збора ради избора новог Црквеноопштинског 
савета”.

Одбор је одлучио да, “пошто је бирачки списак одобрен, одбор 
једногласно одређује последњи рок за поднашање кандидацијских листа од 
9. до 16. јануара, а дан сазива збора ради избора новог Црквеноопштинског 
савета је 19–6. фебруар 1939. године те утврђује место збора у школској 
згради истога дана у 8 сати пре подне те да се од стране г. пароха објави да 
је дан и место одређено”.

У наставку сједнице Одбор је поново расправљао о столицама у цркви. 
Предсједник упозорава одборнике на спорове око “столова” у цркви јер је 
купаца за прва и друга мјеста превише и често избијају сукоби. Предлаже 
закључак “да се увек последња столица продаје по старешинству”. Одбор 
је прихватио такав закључак.

•	Сједница	од	29.	I.	1939.

Пратимо даље рад Одбора на сједници одржаној 29. јануара 1939. 
године. Одбор је у саставу: предсједник Божа Бојанин, потпредсједник 
Никола Хорват те одборници Милан Бијелић, Глишо Дмитрић, Глишо 
Доброкес, Стеван Купинић и Цветко Вилић.

Одбор се прво бавио прегледом и одобравањем поднесених 
кандидацијских листа. Предсједник је извијестио да су поднесене 
двије листе. Прва листа заведена је под редним бројем три “деловодног 
протокола” и њен носилац је Никола Хорват. Друга листа заведена је под 
редним бројем четири “деловодног протокола”, а носилац је Јово Бијелић. 
Одбор “претреса” листе и доноси овакву одлуку: “Пошто је дошло до 
дискусије јер претседник поднаша листу са носиоцем Јовом Бијелићем, 
(за) коју тврди да је исправна, а изјављује да он листу прима, а за њег одбор 
не важи. Пошто је одбор прегледао обе листе и пошто је листа Николе 
Хорвата потпуно исправна, а људи са позивом на претрес листе (...), пошто 
су уписани на обе листе, дају пристанак на ону листу на коју је сваки дао 
пристанак. Ови људи, Милић Колар и Јова Прерадовић, изјавише да се не 
слажу с тим што ји (их!) је претседник Божо Бојанин уписао на листу Јове 
Бијелића без њевог питања и њевог пристанка, изјављују да остају уписани 
на оној листи Николе Хорвата којој су дали свој пристанак. Одбор од њих 
петорице, односно Глишо Доброкес, Глишо Дмитрић, Милан Бијелић, 
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Цветко Вилић, Никола Хорват, признају листу Николе Хорвата, а листу 
Јове Бијелића одбија, с тим се одбор разилази”.

Одбор се заиста и разишао и то је била посљедња сједница Одбора 
у том саставу. Завршила је очигледно неспоразумом јер предсједник није 
хтио ни потписати записник, “пошто одбор неће да га саслуша” и не 
прима његову листу. Овдје ипак није до краја јасно тко је на чијој страни, 
али у сваком случају рад Одбора је блокиран неслагањем и насталим 
спором и потез Епархијског управни одбора Епархије бачке био је 
очекиван: распуштају се Црквеноопштински савјет и Одбор и формира се 
“Привремено поверенство” до нових избора.

Тиме завршава један од најбоље документованих периода у хисторији 
Црквене општине у Болману. Уз распуштање Одбора долази и до болести 
старог проте Пантелејмона Хорвата, који је на служби у Болману скоро 
пола вијека.

•	Сједница	од	3.	III.	1939.

Даље пратимо записник од 3. марта 1939. године.

Присутни су Милутин Петровић, замјеник архијерејског намјесника 
из Белог Манастира, Јанко Сокнић, замјеник пароха болманског, Божа 
Бојанин, предсједник Одбора у оставци, Глишо Доброкес, Никола 
Хорват, затим тутори Владимир Доброкес, Бранко Вучић и Мито 
Дмитрић, Стојан Колар, секретар, те Богољуб Доброкес и Стеван 
Петровић, чланови “Поверенства”.

Прво се чита Одлука Епархијског управног одбора Православне 
епархије бачке од 23. фебруара 1939. године, којом је разријешен 
Црквеноопштински савјет и Црквеноопштински управни одбор те 
постављено “Привремено поверенство” са задатком да спроведе 
реорганизацију Црквене општине. “Присутни одборници и новопостављени 
чланови поверенства дају израза своме задовољству због таквог решења 
насталог спора и овај црквеноопштински спор се због несугласица није 
могао друкчије окончати”.

У наставку сједнице бивши предсједник предаје намјеснику 
црквеноопштинске печате и обвезнице на пет хиљада и тристо динара. 
Установљено је да су обвезнице издане од дужника, умјесто мјеница на 
којима су уз дужнике биле гаранције и јамаца. По закључку Одбора те 
обвезнице требале су бити “интабулиране”, али предсједник то није 
спровео јер су дужници обећали исплату дуга.

Представници “Поверенства” нису примили те обвезнице пошто 
нису вјеровали да ће бити исплаћене, а оне нису биле ни таксиране, те 
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траже од бившег предсједника мјенице. Тада предсједник предаје двије 
мјенице с акцептом[224] Симе Саркањца на двије хиљаде динара те с 
акцептом Стокана Саркањца на исто тако двије хиљаде динара. Дужник 
Божа Јанковић обећава акцепт мјенице.

Предани износ на тај је начин у готовини од дванаест хиљада тристо 
шездесет и два динара те у мјеницама од пет хиљада и тристо динара. Сви 
присутни се потписују, а износ и мјенице предају се благајнику Владимиру 
Доброкесу.

•	Сједница	од	17.	III.	1939.

Чланови Повјеренства Богољуб Доброкес и Стеван Петровић, са 
замјеником пароха Јанком Сокнићем, састају се 17. марта 1939. године 
како би одредили рокове подношења кандидацијских листа за избор новог 
Црквеноопштинског савјета. Повјеренство је одредило да се од 26. марта 
до 2. априла 1939. године подносе кандидацијске листе, а за дан избора 
одређен је 30-17. април 1939. године (30. април по старом, 17. април по 
новом календару).

•	Сједница	од	26.	III.	1939.

На сједници одржаној 26. марта 1939. године извршено је примање 
туторских рачуна, што значи да су тутори предали новац у висини од 
12.867 динара, као и мјенице на износ од 5.300 динара. Дотадашње туторе 
Владимира Доброкеса, Бранка Вучића и Миту Дмитрића Повјеренство 
је разријешило дужности и именовало нове туторе: Светозара Доброкеса, 
Стевана Доброкеса и Милу Бокоњу. За благајника је изабран Светозар 
Доброкес.

На тај се начин “црквеноопштински” спор окончао, али више неће бити 
исто као раније. Можемо рећи да тиме завршава један од најуспјешнијих 
периода у хисторији Црквене општине Болман, у коме учествују најважнији 
и најутицајнији људи из Болмана и прота Панто Хорват.

Рат и окупација су на видику и свима је јасно да долазе године зла и 
страдања. Стари прота Пантелејмон Хорват се разболио и умро сљедеће, 
1940. године. Међу људима постоји оправдани страх од учествовања у 
било каквим организацијама, а поготово на мјесту предсједника. Страх 
ће се показати оправданим јер Александар и Миладин Јанковић 
(“Пушак’ни”)[225], који су водили четничку организацију у Болману, управо 
су зато и страдали на почетку окупације.

[224] Акцепт – потпис на мјеници којим се јамчи уплата своте у одређено вријеме 
(Anić, Vladimir – Goldstein, Ivo, Rječnik stranih riječi, Novi Liber, Zagreb, 2002, str. 57)

[225] Пушак'ни – болмански изговор присвојног придјева Пушакини од надимка 
Пушака.
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Закључак

И овдје описани састави Одбора, и сви ранији, још од средине 
18. вијека, радили су у истом циљу – подизању и украшавању Храма 
и Црквене општине. На подизању и украшавању Храма радиле су 
генерације: свештеници, одбори и парохијани, знани и незнани “ктитори и 
приложници”. Храм је био слика некадашњег Болмана, доказ вјере, културе, 
слоге и пожртвованости генерација, још од времена Марије Терезије до 
пред Други свјетски рат, неких 170 година. Уз Храм су становници Болмана 
били везани дословно од “колијевке па до гроба”.

•	Фотографија	иконостаса

Ова слика даје могућност да се наслути некадашња раскош болманског 
Храма светих апостола Петра и Павла и једина, осим сјећања неколицине 
старијих Болманаца, данас свједочи о бризи и вјери наших предака, о којој 
данашње генерације готово да ништа не знају. Не знају јер нису видјеле 
Храм у његовом пуном сјају. Спаљивањем Храма спаљено је и насљеђе и 
прошлост, а сав труд и пожртвовање некадашњих вјерника претворени су 
у прах и пепео.

•	Уништење	Храма

Храм је уништен на самом крају Другог свјетског рата, у Болманској 
бици крајем марта 1945. године, погођен артиљеријском гранатом Црвене 

Slika	37	–	Stari ikonostas u Hramu (Bolman, 1942)
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армије. Дијелио је судбину самог Болмана и многих кућа изгорјелих у тој 
бици и као што битку нису преживјели многи борци и становници Болмана, 
није је преживио ни Храм.

Нема сагласности у томе зашто је Храм срушен.

Након што је погођен, торањ и кров су се запалили, а онда су се 
срушили па је пламен захватио унутрашњост Храма, а с њом и стари 
барокни иконостас, чији дио видимо на слици број 37. Изгорио је сав 
унутрашњи инвентар и све што је било унутра.

Одбор је доказао своју вјерност и оданост Храму и у том најтежем 
часу за Храм. Док је Храм полако нестајао у пламену, дугогодишњи 
предсједник Црквеноопштинског управног одбора Божо Бојанин, који је 
становао близу Храма и остао у Болману и у вријеме битке, улази у цркву и 
износи највредније ствари: јеванђеље, путир и друго. Враћа се поново и, по 
причи, кад је изашао други пут, пада кров у унутрашњост Храма. Можда 
је било још некога тко му је помагао, али Болманци помињу управо Божу 
Бојанина. Одбор је, дакле, водио рачуна о Храму до посљедњег трена, без 
обзира на ратна дејства. Посљедње што се још могло учинити било је да се 
из запаљене цркве изнесе неколико вриједних књига, одежди и пар других 
ствари.

•	Божо	Бојанин	и	Бранко	-	Браноја	Бојанин

Двије најважније личности Одбора у 
тридесетак година између Првог и Другог 
свјетског рата - Божо Бојанин и Бранко - 
Браноја Бојанин - учествују у судбини Храма 
до посљедњег тренутка, сваки на свој начин. 
Док Божо Бојанин износи свете ствари из 
запаљеног Храма током Болманске битке, 
тих дана негдје у болници од ране задобивене 
од гранате у вријеме Болманске битке умире 
Бранко Бојанин. Предсједник Одбора у то 
вријеме такођер је из породице Бојанин – 
Јован Бојанин.

Божо Бојанин је умро након рата те 
тим поводом у Летопис српске православне 
парохије у Болману, за годину 1954, тадашњи 

парох Милорад Михајлов записује:

“Ове године на Велику суботу увече, уочи Васкресења, умро је у 
Осијеку у болници и потом пренесен у Болман, Божо Бојанин, дугогодишњи 

Slika	38	–	Jovan – Jovo 
Bojanin
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претседник црквене општине, добар хришћанин, који је много љубио своју 
веру и Цркву.”

•	Послије	Другог	свјетског	рата

Уништење Храма није и крај Одбора. Он и даље постоји и ради. 
Долазе, истина, нови људи и овога пута чека их тежак задатак: обнова 
Храма, а Храм је обновљен тек петнаест година након Другог свјетског 
рата и поново освећен на Петрово (12. VII) 1960. године.

Одбор је, дакле, наставио рад и након Другог свјетског рата. Као и 
раније и сад је било незгодно бити члан Одбора, а посебно предсједник. 
Одбор је за свој рад сада добијао чак два благослова: један од владике 
бачкога, а други од владајућег комунистичког режима, који је само поприје- 
ко гледао на то шта опет раде ти “народни непријатељи и реакционари”.

Но, више ништа није било исто.

Временом попушта притисак режима и рад Одбора постаје слободан, 
али опада његов значај и његову улогу у економским пословима све више 
преузима свештеник.

Нове генерације Болманаца нису ни упознале ни схватиле 
вриједност рада Одбора, који је два вијека представљао вјернике села. 
Њихова оставштина – Храм, није преживјела тешка времена. Пар старих 
фотографија и још понеко сјећање нису довољни да покажу вриједност 
коју су некадашњи становници Болмана оставили својим потомцима.

Slika	39	–	Pred obnovljenim Hramom nakon liturgije (Bolman, 
1960)
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III. DRUGI SVJETSKI RAT, BOLMANSKA    
      BITKA I PORATNI PERIOD

Uoči rata
“Sve više vojske u selu i okolo sela značilo je da je rat tu”[226].

Između Prvog i Drugog svjetskog rata Bolman je prvo pripadao oblasti 
Novi Sad (od 1922. ili 1923. godine[227]), a potom Dunavskoj banovini (od 1929. 
godine), koje su imale sjedište u Novom Sadu, te Darđanskom kotaru. Imao 
je status opštine i po broju stanovnika (1.709 1921. godine, odnosno 2.211 
1931. godine) spadao je među veća mjesta u kotaru Darda. Od Bolmana više 
stanovnika u tom kotaru imali su samo Darda, Beli Manastir, Kneževi Vinogradi 
i Jagodnjak. Od ukupnog broja stanovnika 1931. godine, Bolman je imao 1.704 
pravoslavca, 260 rimokatolika i 247 ostalih[228].

•	Kulturbund	i	četnička	organizacija

Godinama prije početka Drugog svjetskog rata u Bolmanu su postojale 
dvije nacionalne organizacije: četnička organizacija kod Srba te Kulturbund kod 
Nijemaca. Kulturbund je djelovao u Novom Bolmanu, a četnička organizacija u 
Bolmanu. Kako se približavao rat, tako su se međunacionalni odnosi pogoršavali 

[226]  Letopis Srpske pravoslavne parohije u Bolmanu, godina 1941, napisao paroh Milorad 
Mihajlov.

[227] Članak. Članak.Kraljevina Jugoslavija na Vikipediji: hrvatskoj (hr.wikipedia.org), srpskoj (sr.
wikipedia.org) i srpskohrvatskoj (sh.wikipedia.org); posjet: 15. IX. 2010.

[228]  Lazić, Nada, Baranja : 1941-1945, Historijski institut Slavonije i Baranje, Slavonski 
Brod 1979. 

Slika	40	–	Rezervisti Kraljevske jugoslovenske vojske; treći sli-
jeva stoji Jovan – Jovo Nedić (prije 1941)
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Slika	41	–	Miladin Janković – 
Pušaka (Bolman, prije 1941)

(posebno između srpskog i njemačkog stanovništva Bolmana i Novog Bolmana), 
no na sreću do otvorenog međunacionalnog sukoba širih razmjera nije došlo, 
unatoč djelovanju propagande usmjerene upravo na izazivanje međunacionalnog 
sukoba. Početak mađarske okupacije pojedinci su ipak iskoristili za obračun sa 
Srbima koji su im “smetali”. Nekoliko bolmanskih Srba tada je, naime, ubijeno 
(njihova imena su navedena dalje u tekstu), a među prvim žrtvama bili su 
Aleksandar Janković, jedan od osnivača četničke organizacije u Bolmanu, i 
njegov sin Miladin Janković, tadašnji predsjednik te organizacije.

Četnička organizacija osnovana je u 
Bolmanu nekoliko godina prije Drugog svjetskog 
rata, kad je osnovan i Kulturbund. Ne znamo 
kako je toj organizaciji bilo ime, na koji je način 
djelovala, kao ni koliko je članova imala, no ona 
u Bolmanu nije ostavila gotovo nikakav trag, 
niti je uticala na život u selu, ni u vrijeme kad je 
djelovala, a pogotovo nakon prestanka djelovanja. 
U Bolmanu ona nije naišla na masovan odaziv 
i toj organizaciji pristupila je samo nekolicina 
ljudi. Pripadnici te organizacije nisu bili vojno 
naoružani, iako su neki od njih imali uniforme, 
a na Sretenje[229] su slavili svoju slavu. Srbi iz 

Bolmana, čija se nacionalna svijest i rodoljublje nikad nisu mogli dovoditi u 
pitanje, imali su običaj držati se podalje od svega (“mán’ se ti toga”, “najbolje_j’ 
ne_bit niđe”), pogotovo od članstva u raznim organizacijama, pa zato takav 
način organizovanja i njegovanja patriotizma nisu prihvatili masovno i ozbiljno. 
Da sama organizacija ipak nije bila bez ikakvog značaja, govori i priča[230] da 
je jednom na paradi u Bolmanu govor držao čak i Kosta Pećanac[231]. Tom 
prilikom postavljena je “bina” na mjestu gdje se danas nalazi trafostanica kod 
crkve, ukrašena čaršapima i drugim ukrasima, a u školskom dvorištu su bile 
podignute šatre, u kojima se spremalo jelo i piće.

Kao i na svim paradama, i na četničkim paradama u Bolmanu nošena je 
zastava ili barjak, pa je, po priči, predsjednik organizacije jednom prilikom 
predavao barjak zaslužnom članu, koji će ga nositi na paradi, govoreći mu: “Evo 

[229]  Sretenje Gospodnje je hrišćanski praznik koji se slavi na 40. dan od Božića, tj. 2. 
februara po julijanskom, odnosno 15. februara po gregorijanskom kalendaru. Godine 1804. na 
Sretenje je podignut Prvi srpski ustanak, a od 2006. Sretenje je Dan državnosti Republike Srbije 
i Dan Vojske Srbije.

[230] Prema sjećanju  Prema sjećanju Radovana i Ankice Stojanović.
[231] Kosta Milovanović Pećanac (1879-1944), komitski vojvoda od 1904. godine, u 

Aprilskom ratu 1941. godine komandant Pete armijske oblasti u Skoplju, četnički vojvoda za 
vrijeme Drugog svjetskog rata (sr.wikipedia.org).
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ti barjak pa ga nosi i s njim se ponosi!”

•	Sjećanje	Svetomira	Bojanina

Prof. dr. Svetomir Bojanin (rođen 1932) tada je bio dijete i o tim 
događanjima ovako priča: “Četnički pokret u Bolmanu je imao folklorni 
karakter. Niko od imućnijih ljudi nije mu pripadao, osim Leksandora[232] 
Jankovića - ‘Pušake’ i njegovog sina Miladina. Pravili su priredbe o junaštvu 
iz turskih ratova i negovali su tradiciju četništva iz Balkanskih ratova i Prvog 
svetskog rata. Uglavnom su se rado zapijali i terevenčili o praznicima, pucali 
su na tarackama ili prangijama ispred vatrogasnog doma, smeštenog u jednoj 
baraci, gde je danas opštinska zgrada. Sećam se da je Božo Janković - ‘Čonka’ 
bio barjaktar. Bio je poznat po svom baritonu i lepim pesmama u kojima su drugi 
uživali, ukoliko ga piće ne bi sasvim ophrvalo. Dvadeset sedmog marta 1941. 
godine sedeo sam na našoj slami sa Dragomirom, mojim rođakom i drugom, 
unukom Mirka Bojanina, kada smo videli vrh četničke zastave iznad porte[233] 
kojom je ograđena naša bašta, kako je pronose tim Gornjanskim sokakom, od 
‘Čonkine’ kuće ka opštini, da njome ukrase skup.

Ulaskom Mađara u selo, nove vlasti su okupile sve članove četničke 
organizacije, i oni su im predali zastavu, dokumente i oružje, koje su, mahom 
kao lovci, imali u kući.”

•	Mobilizacija	i	pokušaj	odbrane	sela

Početkom aprila 1941. godine izvršena je opšta mobilizacija jer je rat 
bio na pomolu. Pripadnici četničke organizacije nisu bili naoružani i nisu imali 
nikakav vojni raspored te su se odlučili prijaviti kao dobrovoljci. Kako bi se 
prijavili, krenuli su na željezničku stanicu u Petlovac, da bi vozom stigli u Beli 
Manastir, a odatle u Osijek. Približavanjem Petlovcu, međutim, moral članova 
je opadao. Dio njih nije ni sačekao voz za Beli Manastir, dio je opet “na jedna 
vrata voza ušo, na druga izišo”, a oni koji su stigli do Belog Manastira, nisu 
nastavili put prema Osijeku. Do Osijeka je stigao jedan jedini član, Miladin 
Janković, koji se - shvativši da je sam došao u Osijek - jedino mogao vratiti u 
Bolman.

Područje oko sela tada je bilo dobro utvrđeno: opasano protivtenkovskim 
rovovima i bunkerima te prepriječeno rampama na glavnim putevima i 
očekivanim pravcima napada iz Mađarske. Od bunkera najveći je bio onaj na 
uglu groblja – uz dio gdje su se sahranjivali Jevreji.

Granice Kraljevine Jugoslavije na tom području trebao je braniti 41. 

[232]  Leksandor – u Bolmanu (i Jagodnjaku) uobičajeni način izgovora imena Aleksandar.
[233] Misli se na  Misli se na kamaru slame u dvorištu Bojaninovih, iza tzv. “Bojaninovog dućana”, i na 

portu, zidanu ogradu prema Gornjanskom sokaku (danas Ulici Ankice Dobrokes).
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pješadijski puk, čije su se jedinice nalazile i u okolici Bolmana i utvrđivale 
ga godinama prije samog početka rata. Na lokaciji u Bolmanu zvanoj “Stari 
Cigani” bila su smještena četiri topa, usmjerena prema granici Kraljevine[234]. 
Izvidnica je bila smještena na jednoj od četiri visoke jele, zasađene, po pričama, 
na početku vladavine carice Marije Terezije[235], koje su bile u blizini kuće 
porodice Dobrokes, odakle se dobro vidjelo kretanje iz pravca Majških Međa i 
pravca državne granice.

Iz topova je pucao Milenko Čolak, kapetan I. klase Vojske Kraljevine 
Jugoslavije, sa svojom jedinicom. Isti kapetan stanovao je u Bolmanu kod 
porodice Mrazovski i bio je više od godinu dana u selu sa svojom jedinicom. 
Kapetan i njegova jedinica zadržavali su prodor mađarske vojske, otvarajući 
vatru iz topova u pravcu njihovog nastupanja. Raspadom 41. pješadijskog puka, 
kapetan se sa svojim vojnicima povukao u pravcu Osijeka, prethodno skinuvši 
nišanske sprave s topova. Kako bi prešli preko kanala, a da ne gaze vodu koja je 
bila duboka, tražili su da im se doda sjekira sa salaša preko kanala da bi srušili 
nekoliko bagrema te preko njih prešli na drugu stranu. Sjekiru im je dobacio 
Radovan Stojanović, njome su napravili prijelaz preko kanala i povukli se[236]. 
Dva dana nakon toga u selo je ušla Mađarska vojska.

•	Ulazak	Mađarske	vojske

Situacija je bila jasna: Vojska Kraljevine Jugoslavije se raspala i otpor sela 
nije imao nikakvog smisla. Zato se računalo da neće biti nikakvog otpora i da 
će Mađarska vojska ući bez ispaljenog metka. Na kolonu mađarskih vojnika, 
koji su ulazili u selo iz pravca Majških Međa, pucao je Lazar Babić – “Laca”, 
optant[237], koji je imao kuću upravo kraj puta kojim je kolona dolazila.

Lazara Babića – “Lace” sjeća se prof. dr. Svetomir Bojanin:

“Bio je dobrovoljac sa Solunskog fronta. Ne znam da li je bio u četničkoj 
organizaciji. Stanovao je preko puta gvozdene rampe – brkljače, koju je Vojska 
Kraljevine Jugoslavije preprečila preko druma, tu na početku sela, gde je bila 
njegova kuća. Dok su se mađarski vojnici trudili da je otključaju i omoguće 
motorizaciji da nastavi svoje prodiranje u Baranju, on je iz svoje kuće, kroz 
prozor, pucao i ubio nekog od mađarskih vojnika, mislim jednog podoficira. 
Oni su se okupili oko kuće, hrupili unutra i ubili ga na licu mesta. Ubili su i 

[234] Prema sjećanju  Prema sjećanju jećanju Radovana Stojanovića.
[235] “Čuo sam od svog djede”, sjeća se  “Čuo sam od svog djede”, sjeća se uo sam od svog djede”, sjeća se  sam od svog djede”, sjeća se sam od svog djede”, sjeća se  od svog djede”, sjeća se od svog djede”, sjeća se  svog djede”, sjeća se svog djede”, sjeća se  djede”, sjeća se djede”, sjeća se ”, sjeća se sjeća se ća se a se  se se  Radovan Stojanović, “da su u svakom selu i na 

svakoj pustari zasadita četiri drveta kad je počela vladati Marija Terezija”. Radovan se još 
uvijek sjeća tog drveća (jela, smreka, bor) na salašu Sepežima, a i u Bolmanu.

[236] Prema sjećanju  Prema sjećanju jećanju Radovana Stojanovića.
[237] U crkvenim izvorima navode se kontradiktorni podaci o mjestu iz koga je  U crkvenim izvorima navode se kontradiktorni podaci o mjestu iz koga je Lazar Babić 

doselio u Bolman: Majš, Rac-Titoš i Rac-Mečka, dok Vidoja Bijelić spominje Litobu. Prema 
knjizi Nade Lazić potječe iz Rac-Mečke.
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njegovog sina, ne znam da li odmah ili 
koji dan kasnije[238]. Mađari nisu palili 
selo niti činili druge represalije, kako se 
to moglo očekivati.”

Vjerovatno na mađarske vojnike 
nije pucao samo Lazar, nego još neki 
iz obližnjih bunkera, pa su tada, pri 
pokušaju ulaska u selo, poginula dva 
mađarska vojnika (njihova su imena 
bila Tomisa	Istvan i Kantor	Sandor), a 
ubijen je i Lazar Babić.

Сјећање Глише ковача[239]

Једна од болманских ковачница послије Другог свјетског рата 
била је и она Глише Хаднађа[240], у Болману познатог као Глишо ковач. 
Глишо Хаднађ родом је био из Брањине, а у Болман се призетио. Једном 
приликом његову је причу чуо Радован Стојановић, кад је, као и други, 
код њега поткивао коње. Било је то након што су се 1954-1955. године 
расформирале сељачке радне задруге те је за коваче било више посла, 
између осталог и поткивања коња.

Ковачнице су, иначе, у некадашњем Болману била мјеста гдје су се 
скупљали људи и причали о којечему. Тога дана Глишо је био нарочито 
расположен па је испричао како је у априлу 1941. године, као војник 
Краљевине Југославије, служио у Речној морнарици, и то у вријеме кад је 
Њемачка са својим савезницима напала Југославију. Прича Глише ковача, 
према сјећању и запису Радована Стојановића, почиње 6. априла 1941. 
године:

“Као резервиста позван сам у војску у род који сам служио, у 
Речну морнарицу у Новом Саду, на ратни брод монитор ‘Драва’, којим је 
командовао поручник бојног брода прве класе Александар Берић, Србин 

[238]  Slavko Babić, sin Lazara Babića, ubijen je nekoliko dana kasnije.
[239] Према сјећању и биљешкама  Према сјећању и биљешкама Према сјећању и биљешкама Радована Стојановића.
[240] Презиме  Презиме Хаднађ настало је од мађарске ријечи hadnagy : поручник. Према 

Рјечнику страних ријечи Владимира Анића и Иве Goldsteina (Загреб, 2002) хаднађ је 
“у вријеме Војне крајине поручник граничарске полиције (војске); пандур, жандар”. 
Посебно је занимљиво да је Глишо Хаднађ (“Поручник”) војску служио на броду којим је 
командовао поручник бојног брода прве класе.

Slika	42	–	Nadgrobni spomenici poginu-
lim mađarskim vojnicima prilikom ulaska 
u Bolman 1941, na groblju u Bolmanu
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из Загреба[241]. Шестог априла испловили смо и узводно Дунавом прошли 
Вуковар и Батину, прошли водену границу са Мађарском и зауставили 
се код Мохача. Из топова смо отворили ватру по помоћном аеродрому 
гдје су били њемачки авиони, који су са мохачког аеродрома полијетали и 
нападали Југославију.

Послије извршеног задатка, вратили смо се на нашу страну и сакрили 
се под крошње дрвећа које расте уз саму обалу Дунава. Сутрадан смо 
поновили напад још жешће јер смо обавијештени да смо били успјешни 
у првом нападу. Пошто смо се вратили на нашу страну, нашла су нас 
два њемачка авиона и почела нас бомбардовати и тући митраљезима. 
Трећи дан рата налазили смо се испод батинског брда и топовима пуцали 
по путевима у Барањи којима је пролазила Мађарска војска. Тиме смо 
успорили њено напредовање.

Пошто су нас њемачки авиони стално пратили и бомбардовали, 
присилили су нас да се повучемо према Новом Саду. Како су Нијемци 
срушили мост на Дунаву код Богојева, једва смо прошли туда. Код мјеста 
Челарева погодила нас је бомба и онеспособила за даљу пловидбу. Кад 
је брод почео да тоне, поручник је наредио да онеспособимо топове те 
да се укрцамо на чамце или отпливамо на лијеву обалу Дунава, пошто 
су нас са десне обале нападали локални Нијемци с брда у Илоку. Рањени 
поручник није пошао с нама, већ је остао на броду и махао нам је рукама 
као посљедњи поздрав, све док брод није потонуо.”

На блогу aircraft-planet.com погибија Александра Берића описана 
је овако:

“У неравноправној борби са ескадрилом немачких штука 12. априла 
1941. потонуо је монитор ‘Драва’ на 1.287 километру реке Дунав у висини 
села Челарево. Преживело је свега 13 чланова посаде.

Командант ‘Драве’ поручник бојног брода Александар Берић, 
остао је доследан датој речи да неће предати брод у руке непријатеља. До 
последњег тренутка остао је на свом месту, на командном мосту, вршећи 
часно дужност команданта брода. Заједно са бродом угасио се и његов 
живот. Берићево тело пронађено је код села Белегиш, 90 километара 
низводно од места потонућа. Пронашли су га сељаци и сахранили на 
сеоском гробљу у Белегишу[242].”

[241] О подвигу монитора  О подвигу монитора “Драва” и поручника бојног брода 1. класе Александра 
Берића детаљнији и прецизнији подаци могу се наћи на неколико веб-страница (до 
којих се може доћи преко претраживача Googlea), на неколико Википедија (енглеској, 
словенској и српској) или у фељтону Томе Јошановића Хероји априлског рата, ратни 
подвиг монитора “Драва”, објављеног у Аеро-магазину, у бројевима за јул / септембар 
1998, октобар / новембар 1998. и децембар 1998. / јануар 1999. године. 

[242]  Белегиш – село код Старе Пазове, на десној обали Дунава, 36 км сјеверно од 
Београда. 
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Za vrijeme rata
Nakon mađarske okupacije prvo je uspostavljena okupaciona vojna 

uprava, a zatim civilna uprava. Bolman je ostao u sastavu kotara Darda, koji 
je pripojen Županiji Baranja, kako je bilo do 1918. godine. Početkom Drugog 
svjetskog rata knez u Bolmanu bio je Đurica Bojanin, a predsjednik Crkvene 
opštine Jovan Bojanin. Po novoj civilnoj organizaciji političkom opštinom 
upravljaо је opštinski bilježnik.

Već u toku aprila 1941. godine ubijeno je nekoliko Bolmanaca (Lazar 
Babić, Slavko Babić, Ilija Bertić, Bogoljub Dadić, Aleksandar Janković, 
Miladin Janković[243], Đurađ Prokić). Dio stanovništva je protjeran, i to 
dobrovoljci i optanti naseljeni nakon 1918. godine. Najviše je stanovništva 
protjerano iz Majških Međa, stotinjak osoba. Protjerani su svi oni kojima je 
Kraljevina SHS nakon 1918. godine omogućila da se nasele na tadašnjoj pustari. 
Većina protjeranih doživjela je da u razdoblju od dvadeset godina dva puta budе 
protjerana i da potpuno ostane bez imovine. Protjerani su se sklonili kod rodbine 
u Bolman, Jagodnjak ili u druga baranjska sela. Isto su tako iz Majških Međa 
i Bolmana protjerani i doseljenici iz Bosne, Hercegovine i Crne Gore. I oni su 
ostali bez kuća i cjelokupne imovine te su deportovani na teritoriju Nezavisne 
Države Hrvatske (NDH).

Okupacione su vlasti poništile i agrarnu reformu koju je provela bivša 
kraljevska vlast i dio stanovništva ostavile bez zemlje. Vojnici zatečeni u 
jedinicama tadašnje kraljevske vojske snalazili su se na razne načine. Neki 
su bili relativno blizu i uspjeli su se vratiti u Bolman. Većina, međutim, nije 
bila te sreće pa su zarobljeni i upućeni u logore ili na prisilni rad. Nastala su 
zla vremena kakva selo nije pamtilo. Nije se, međutim, imalo kuda. Gledajući 
sudbinu protjeranih, starosjedioci su se bar mogli tješiti da su ostali u svojim 
kućama, no što će biti s njima?

•	Ubistvo	Miladina	i	Aleksandra	Jankovića

Lazar Babić i njegov sin Slavko ubijeni su na samom početku okupacije, 
dok su “Pušak’ne”, Miladina i Aleksandra Janković, odveli žandari. Aleksandra 
– Leksandora Jankovića i priče o njemu pamti prof. dr. Svetomir Bojanin:

“Stoji on onako krupan, sa crnom bradom preko grudi - što je u to doba 
bila retkost u našim krajevima - ispred našeg dućana, naslonjen na svoj štap, koji 
je imao naviku da stavi iza leđa i kao da na njemu sedi, leđima okrenut drumu, 
na samom rubu druma, i razgovara sa nekim na stepeništu dućana. Drumom su 
prolazili kamioni puni nemačkih vojnika i na tom mestu su morali, neki od njih, 
da se potrude i zaobiđu tog gorljivog dedu. Neko mu iz dućana poviče:

[243]  Lazić, Nada, Baranja : 1941-1945, str. 119.
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- Ma, sklon’ se, čojče, vidiš da će te Švabe pogazit’!

A on, onako flegmatičan i trom u razgovoru kakav beše, odgovori:

- Valda neće čojka� – i nastavi svoje kazivanje.”

Miladin Janković, kako se pričalo u selu, bio je upozoravan da se neko 
vrijeme pritaji i da se negdje skloni, pogotovo zbog toga što je bio vođa četničke 
organizacije. No, on se nije sakrio, već se vratio kući. Kad su ga žandari hapsili, 
njegov otac Aleksandar pokušavao ih je uvjeriti da njegov sin nije ništa kriv pa 
je uhapšen i on. Odvedeni su i ubijeni 27. aprila 1941. godine.

“Tih prvih dana okupacije upali su žandarmi jednog dana u kuću Leksandora 
i Miladina Jankovića” – sjeća se prof. dr. Svetomir Bojanin. – “Napravili su 
premetačinu i pod pragom su našli sakrivenu lovačku pušku. Deda Leksandor 
je, navodno, rekao:

- Pa đe mož’ bit’ kuća bez puške!

Potkazao ih je njihov sused na salašu kod Drave, Mađar, sa kojim su se 
nešto posvađali oko nekih kukuruza. Taj čovek je obojicu, oca i sina, odvezao 
zajedno sa žandarmima kod Bilja, pored spomenika kralju Petru Prvom[244], i 
tamo su ubijeni.”

Vođenje četničke organizacije prije okupacije iskorišteno je, po svemu 
sudeći, za osvetu zbog neke lične stvari od osoba koje su dočekale “svoju vlast”, 
ali ubistvo ugledne familije i pravih rodoljuba svakako je bilo i poruka cijelom 
Bolmanu. O imenu potkazivača postoje dvije verzije, ona u arhivi Crkvene 
opštine i parohije bolmanske (vidi o tome dalje u dijelu tekstu pod naslovom 
Na zgarištu – rat i Bolmanska bitka po Letopisu), gdje se navodi da je njih ubio 
Imre Horvat iz Jagodnjaka, te ona koja se i danas može čuti u selu da je njih 
dvojicu dao ubiti Šandor Major zbog ovaca.

Ako i nismo sigurni ko je bio potkazivač, iz sjećanja prof. dr. Svetomira 
Bojanina saznajemo kako je isti završio:

“Posle oslobođenja taj je potkazivač uhvaćen i doveden u selo, gde je 
osuđen na smrt. Nove vlasti su pozvale Ljubu, suprugu Leksandorovu i majku 
Miladinovu, i nudili su joj pušku da izvrši smrtnu kaznu. Ona je odbila. Kažu da 
je rekla sudijama:

- Ne mog’ ja to, djeco�

Smrtna kazna je izvršena od strane službenih lica.”

[244] Spomenik kralju Petru I. Karađorđeviću bio je, zapravo, u Kisdárdi (njem. Kisch-
darda), današnjoj Tvrđavici, naselju s lijeve, baranjske strane rijeke Drave, koje pripada Gradu 
Osijeku i koje je udaljeno oko sedam kilometara jugozapadno od Bilja. Prema knjizi Uglješe 
Rajčevića Zatirano i zatrto…(Novi Sad 2001, str. 149-150) spomenik je podignut 1923. godine.
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•	Ubistva	Ilije	Bertića,	Bogoljuba	Dadića	i	Đurđa	Prokića

Na početku okupacije ubijen je i Ilija Bertić. U arhivi Crkvene opštine 
i parohije bolmanske ponovo se navodi ime zločinca. Ovog puta to je Marton 
Štajn iz Bolmana. U istoj arhivi Đuro Jakob iz Bolmana okrivljuje se za ubistvo 
Bogoljuba Dadića. Na smrt je pretučen Đurađ – Đuka Prokić, a njegov sin 
Živko jedva je preživio. U spomenutoj arhivi ponovo se navodi ime zločinca: 
neki Horvat iz Zornica, no u selu je kružila i druga priča da je Đuku prokazao 
netko od domaćih iz Bolmana, optužujući ga da ima oružje.

U gore navedena imena krivaca ne 
možemo biti sigurni, kao ni u priče da su 
se takvim sredstvima služili i domaćini 
iz Bolmana da bi se osvetili svojim 
saplemenicima (u slučaju Đuke Prokića), ali 
u to da su svi navedeni ubijeni kao neprijatelji 
okupacionog režima i rodoljubi, možemo biti 
potpuno sigurni.

Nakon završetka rata, ponovo im je 
učinjena nepravda, i tu potpuno dijelimo 
mišljenje prof. dr. Svetomira Bojanina:

“Ni Lazar Babić, ni otac i sin A-
leksandar i Miladin Janković, nisu od strane 
oslobodilaca prihvaćeni kao dostojne žrtve 
borbe protiv okupatora, ni kao prve žrtve rata, 
i nisu ničim obeleženi, osim što su ostali u 
sećanjima njihove rodbine i prijatelja”.

•	Birtaš	Jandura	i	nepoznati	Bezdanci	spasili	Bolmance

Po pričama koje smo čuli iz tog vremena, Bolman je, zahvaljujući sretnim 
okolnostima, izbjegao mnogo veću tragediju. Fašistička propaganda usmjerena 
na zavađanje pojedinih naroda i nacionalnih manjina, djelovala je i u Baranji i 
njen uticaj osjetio se, čini se, i u Bolmanu. Kulturbund iz Novog Bolmana tražio 
je od okupacionih mađarskih vlasti da se uhapsi i strijelja stotinjak Bolmanaca 
jer su protivnici novog režima i sumnjivci. Oficir ili podoficir kome je bio 
predan taj zahtjev, “turžurmešter”[245] kako su govorili Bolmanci, nije, međutim, 
postupio tek tako po tom zahtjevu, već se savjetovao s mađarskim stanovništvom 
iz Novog Bolmana, ali i iz Novog Bezdana. Od ljudi iz Novog Bolmana, pričalo 

[245] Törzsőrmester (na mađarskom ili Stabs-Feldwebel na njemačkom) - u austrougarskoj 
i kasnije mađarskoj kopnenoj vojsci naziv za viši podoficirski čin, kome (prema engleskoj 
Vikipediji) u američkoj vojsci odgovara čin sergeant major. Englesko-hrvatski rječnik Rudolfa 
Filipovića (1998) izraz sergeant major prevodi kao “stariji vodnik; nadstražar”.

Slika	43	–	Porodica Prokić iz Bol-
mana (1928): Lina, Vukica i Đuka 
Prokić
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se, za Bolmance se založio stari birtaš Jandura[246], navodeći da su to seljaci i 
mirni ljudi. Nije poznato s kime je oficir razgovarao u Novom Bezdanu, no i 
Bezdanci su potvrdili da se radi o mirnim seljacima i time su im spasili živote. U 
Bolmanu je bilo poznato da su se, osim starog Jandure, i Bezdanci zauzeli da se 
ne ubijaju ljudi iz Bolmana, no nikad se nije saznalo tko je bio taj ili tko su bili 
ti koji su razgovarali s oficirom[247].

O odnosima sa Švabama, kako su u Bolmanu zvali Nijemce, govori 
nekoliko priča. Bilo je međusobnog poštovanja. Tako na primjer, kažu, da 
ni Nijemci nisu radili na Zavjet te da toga dana nisu htjeli kolima proći kroz 
Bolman. No, pored međusobnog uvažavanja, bilo je i prkošenja kad je za to bilo 
prilike, ali u nekim trenucima i više od toga.

Iako su Švabe imali gostionicu u Novom Bolmanu, nedjeljom ili praznikom 
došli bi u Veliki bircuz u Bolmanu. Dođu da nešto popiju, ali uvijek ih dođe više 
ili “rpom” kako kažu u Bolmanu, a Božo Janković – “Čonka” sjedi u “ćošku 
bircuza” i kad vidi da su ušli, zapjeva: “Niko nema što Srbin imade. Srbin ima 
četir’ slova mala, jedno drugom okrenulo leđa. Oj Srbine, a što ‘oćeš više kad i 
Švabo ćirilicom piše”.

•	Pjesma	Bože	“Čonke”

“Švabe se okrenu i pogledaju ga, al’ on nji’ ne dira, on sam’ pjeva. Al’ 
došo prevrat, došo Hitler na_vlast, a Horti i dalje vlada Madžarskom. Božo više 
ne ide u_bircuz, sjedi pod lipom nagnit il’ pred Bojaninovim dućanom na klup’ 
i šuti. Dođu ope’ Švabe nedeljom u Vel’ki bircuz, a jedan Švabo prijeđe preko 
šanca i podvikne:

- Božo, pjevaj sad malo!

- Id’ u k…! – odbrusi mu Božo. Nije mu ni do čeg’, a ne do pjesme. Neki 
od Švaba ne_b’ oprostil’ Bož’ takvu drskost, vjerovatno bi ga ub’li, da im Đur’ca 
Bojanin nije kazo: ‘Ta nije to bio on, to_j’ bio njegov brat’. A onaj od Švaba 
koji_j’ ga pozno, samo_j’ tražjo da pjeva.”[248]

•	Živjo	kralj	Petar

Rat je već počo. Švabe iz Novog Bolmana idu u_vojsku, kol’ma, kroz 
Bolman pa prema Pijetlovcu drumom kraj sadašnjeg spomenika. Vide on’ 
nedaleko otale da djeca čuvaju krnke. Međ’ djecom su bil’ Stanko	Radišić, Pero	
Lalić i drugi. Jedan od švapskih momaka, koji_j’ bio mal’ pripit, siđe s kola, 

[246] Prema  Prema Leksiku prezimena SR Hrvatske (str. 255) u Novom Bolmanu je 1948. godine 
bilo 9 osoba s prezimenom Jandura, sve su pripadale jednoj porodici i to su bile jedine osobe 
toga prezimena u Hrvatskoj. 

[247] Prema sjećanju  Prema sjećanju Radovana Stojаnovića. 
[248] Prema sjećanju  Prema sjećanju Vidoje Bijelića. 
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uzme kandžij’ i počne i’ šibat’ po nogama i ćera i’ da igraju i da viču ‘živjo kralj 
Petar’.”

•	Provokacija	Mile	‘Frnje’

Traje rat i Hitlerova vojska još uvijek sve pobjeđuje. Bila je nedjelja i 
sjedi se pred kućom. Od Jagodnjaka kroz Novi Bolman s kolima i konjima ide 
Mile Zdjelarović – “Frnjo”, malo zagrijan, a konji onako dobri i bijesni. Ide on 
tako i na izlazu iz Novog Bolmana, kod Crnog Fišera, sjede žene Njemice pred 
kućom na klupi. Kako je Mile bio optant i znao njemački, a zagrijan više nego 
što treba, stane on i pita ih na njemačkom:

- Mogu_l’ ovi konj’ pogaz’t’ Hitlerov’ vojsku?

Žene su se samo zgledale i ništa mu nisu rekle pa za njega nije bilo nikakvih 
posljedica.

Takvih i sličnih događaja bilo je dosta, no moralo se živjeti dalje i pored 
rata, koji se vodio svom žestinom, ali tada daleko od Bolmana. Nijemci iz Novog 
Bolmana ratovali su kao regruti ili dobrovoljci u Njemačkoj vojsci, a ostali su 
- milom ili silom - regrutovani u Mađarsku vojsku, slani u logore ili vođeni na 
prisilni rad, ali se u selu ipak nije međusobno ratovalo pa su međunacionalni 
odnosi, s obzirom na okolnosti koje su vladale, bili dovoljno dobri.

•	Sudbina	drumara	Jove	Nedića

Sudbine svog oca[249], a istovremeno i jedne priče o međunacionalnim 
odnosima iz tih vremena, sjeća se Justina Novaković:

“Moj otac je do 1939. god’ne bio drumar i živjel’ smo u drumarskoj 
kuć’ koja se nalaz’la na put’ od Belog Manastira prema Pijetlovcu[250]. Kako_j’ 
bio drumar, pozno_j’ mlogo ljudi pa tak’ i jednu familij’ Švaba iz Pijetlovca, 
kojima_j’ kuća bila kod današnjeg spomenika. Ta familija_j’ imala vinograd u 
Planin’ i kad bi se vraćal’ kuć’ u Pijetlovac, svraćal’ bi kod nas i ostavljal’ voća 
men’ i brat’. Kad za to dođe vrijeme, išli bismo kod nji’ i u berbu.

Po naredbi Njemačke vojske otac je u novembru 1944. god’ne oćeran 
na rad u Madžarsku, u Baj’, gdje s’ kopal’ rovove. Nama najbliže komšije u 
današnjoj Njegoševoj ulic’ u Bolman’ bil_su ‘Kik’ni’, braća Sreto i Aleksandar 
Radišić s familijama. Njijeva mat’ baba Sosa gleda jednom kroz pendžer i vidi 
da prema našoj kuć’ ide esesovac u uniformi i s oružjem.

[249] Jovan - Jovo Nedić (1905-1944. ili 1945), sin Jakše Kolara i Mileve Nedić. Bio je 
oženjen Vukom Dvornić (1906-1945) iz Jagodnjaka. Otac poznatog bolmanskog zidara Stevana 
Nedića (1930-1995), koji se spominje u dijelu ovog poglavlja pod naslovom Obnova Hrama, i 
djeda Jovana S. Nedića, čija se biografija može pročitati u poglavlju Poznati Bolmanci.

[250] Ta kuća i danas postoji i posljednja je kuća s lijeve strane državne ceste D517 između 
Belog Manastira i Širina.
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- Sreto – vikne ona sin’ – brzo id’, potu’će Vuk’ i djec’!

Sreto stvarno dođe do_nas i vidi da esesovac 
sjedi kod nas i mirno divani s mamom. A on, 
mislim da se zvao Hans, došo ponudit’ da njegova 
mat’, jer on nije mogo, izvede oca s prisilnog rada 
i dovede ga kuć’. Kad je to čula, mat’ se spremi 
i ajd’ oc’ i kaže mu što Hans nudi, da ga njegova 
mat’ izvadi i dovede kuć’. Nije bilo puno vremena, 
front je bliz’, neizvjesnost je bila vel’ka, al’ ipak 
Hans se ponudjo da nam pomogne, iak’ su se i 
on’ sam’ spremal’ da odu ako borbe dođu bliz’. 
Al’ je otac reko da neće otić’ bez kolega jer nije 
bio sam iz Bolmana na prisilnom rad’. Nije pristo 
da ode sam i da se izvuče, a ostavi kolege. Osto 
je tam’ na prisilnom radu, al’ ne zadugo, zarob’la 
i’ Crvena armija i odvela u Sibir (tak’ smo bar 
čul’, no ne vjerujem da_s’ bil’ tak’ daleko), iako 
nis’ bil’ vojnic’. Iz Sibira se od Bolmanaca vratjo 
Ilija Kovačević i neki koga_s’ zval’ ‘Zec’, a otac 
se nije vratjo. Po pričanj’ tog ‘Zeca’, otac, koji_j’ 
bijo preko sto kila težak, smršavjo_j tak’ da_j’ imo 

sam’ 45 kila. Među zarobljenic’ma_j bilo sviju: Madžara, Švaba, Srba i drugije. 
Jedno jutro dođe taj isti ‘Zec’ i traži oca, pita đe_j’ Jovo, oni kažu: kaput, nema 
ga. Drugo se o njem’ ne zna, nije se nikad vratjo iz zarobljeništva, a Hans i 
njegov’ su otišli.”

Justinin brat Stevan Nedić za svog je oca pričao da je s drugim Bolmancima 
i Baranjcima bio mobilisan u radnički bataljon. Dobili su mađarske uniforme, ali 
nisu bili naoružani. Kod Baje su kopali rovove. Kad su se približili Rusi, oni su 
im se predali. Međutim, predali su se ili bili zarobljeni i mnogi mađarski vojnici. 
Jedan je ruski oficir pokušao razdvojiti one iz radničkog bataljona od pravih 
vojnike tako što je naredio da jedni prijeđu na jednu, a drugi na drugu stranu. 
Svi su, međutim, prešli na istu stranu. Vojnici više nisu imali puške, a vjerovali 
su da će bolje proći ako ih se tretira kao one koji su mobilisani na prisilni rad. To 
je razljutilo ruskog oficira pa ih je sve uputio u – Sibir, a iz Sibira se mnogi nisu 
vratili, među njima ni Stevanov otac.

•	Kico,	Kifer	i	ratna	vremena	u	Bolmanu

Priča koja slijedi na poseban način govori o međunacionalnim odnosima u 
vremenu neposredno prije početka Drugog svjetskog rata i tokom samog rata, a 
sjećanje je prof. dr. Svetomira Bojanina:

Slika	44	–	Jovan – Jovo Nedić 
sa sinom Stevanom i ženom 
Vukosavom – Vukom (drumar-
ska kuća kod Belog Manasti-
ra, prije 1937)
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“Kicom[251]su ga zvali valjda zbog toga što je imao uvek kicoški nakrivljen 
šešir, inače je bio poznat kao dobar poznavalac konja, kojima je trgovao po 
vašarima. Kuća mu je izlazila na drum i bila je odmah pored Radojinog bircuza, 
što je bilo sasvim zgodno za takvu vrstu posla.

Tog četvrtka, 27. marta 1941. godine, jutro je obećavalo lep i sunčan dan. 
Dok je uprezao konje kako bi išao nekim poslom u Beli Manastir, neko mu je 
sa druma doviknuo da je kralj Petar došao na vlast, raskinuo Trojni pakt i ‘uzeo 
sve poslove u svoje ruke’, što ga je učinilo radosnim i ponosnim. Drumom ka 
Belom Manastiru morao je proći kroz selo Petlovac naseljeno Nemcima, čiji su 
se stanovnici već duže vremena okupljali oko svog kulturno-umetničkog društva 
Kulturbunda i primali tokom školskih raspusta decu iz Nemačke radi oporavka.

Naišavši na dosta sveta pred Kiferovim bircuzom, tamo na kraju Petlovca 
gde drum okreće ka Belom Manastiru[252], među kojima su se šepurili i oni u 
žutim košuljama, crnim pantalonama i s kravatama, on zastade svojim kolima 
te se sa te lake uzvišice, koju čini drum u odnosu na prostor ispred bircuza, još i 
podiže sa svoga sedišta i uspravi te uzviknu:

- Živio kralj Petar Drugi! - i potom dodirnu svojom kandžijom njegove 
uvek oštre mrkuše te pojuri dalje drumom, osećajući se pobedonosno.

Nije prošlo ni punih mesec dana, mađarska okupaciona vlast se već uveliko 
uspostavljala, a Kico je morao svojim poslom ponovo u Beli Manastir, istim tim 
drumom, pored istog tog bircuza. I, naravno, Kifer kao da ga je očekivao. Stajao 
je pred svojim bircuzom odeven u tu specifičnu kulturbund-opremu, primetio 
ga je još iz daleka, pošao polaganim korakom gospodara situacije i mahnuo mu 
rukom da stane.

Kada je Kico prišao, Kifer je zatražio da siđe sa kola i da stane baš ispred 
njega. Svet, koji uvek badavadžiše pored seoskih birtija, počeo se polagano 
skupljati. Tada ovaj gospodar situacije opali jedan snažan šamar Kici, koji ostade 
uspravan i uplašen.

- Sad možeš ić’! – reče mu, a ostali se zasmejaše uglas.

Prošle su skoro četiri godine. Rusi su već sasvim blizu. Svi ‘glavni Nemci’ 
su se već odselili ka Rajhu. Ostali su oni koji se nisu osećali krivi ni za šta što 
se, u međuvremenu, zbilo. Jednog popodneva, negde krajem septembra 1944. 
godine, zaustaviše se jedne žute čeze sa žeravkom koja se srpila dok ju je Kifer, 
što beše u njima, zaustavljao, zatežući uzde, baš pred Kicinom kućom.

Iziđe, pređe preko flastera[253] te, otvarajući vratašca na ogradi od letava, 
[251] Pravo ime bilo mu je  Pravo ime bilo mu je Dušan Obradović.
[252] Raskršće današnjih ulica Raskršće današnjih ulica Rade Končara i Nove.
[253]  Flaster (njem Pflaster) - pločnik od cigle.
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poče da izvikuje ime domaćina. Ovaj, izlazeći iz kuće, pođe ka svome gostu 
upitnog izraza lica. Kada su se približili, Kifer će:

- Čuj, Kico, ja sam pljusno tebe, sad ti pljusni mene, pa smo onda kvit!

Kico nije vratio milo za drago. Tog su popodneva ljudi videli Kicu i Kifera 
u nekakvom razgovoru u bircuzu kod Radoje, dok su se na stolu ispred njih 
smenjivali fićoci rakije jedan za drugim.”

•	Bolmanski	komunisti

Pored svih nedaća, moralo se i dalje živjeti, raditi, ženiti i udavati, iako je 
iz godine u godinu rata bilo sve teže i teže.

U Bolmanu i Majškim Međama djelovala je i grupa komunista[254]. 
Grupom je rukovodio Lazo Ivančević, a u grupi su još bili Mile Bojanin, Savo 
Ivančević, Stevan Lazić i Jovan Čikarić - Uča[255]. Svim grupama u Baranji 
rukovodio je Jovan Lazić. Djelovanje je, naravno, bilo u ilegali.

Jovan Lazić je rođen 1919. godine u Vilanju. Otac mu je 1930. godine 
optirao u Kraljevinu Jugoslaviju i živio je u Majškim Međama. U Komunističku 
partiju Jugoslavije stupio je u Beogradu, gdje je bio na studiju. Iz Beograda 
prelazi na studij u Budimpeštu te radi na povezivanju grupa komunista u Baranji.

Osim navedenih pripadnika grupe, bilo je i drugih rodoljuba i omladinaca 
koji su bili sumnjivi mađarskim vlastima. Tako su decembra 1942. godine iz 
Bolmana i Majških Međa uhapšeni[256]: Mile Bojanin, Jovan Čikarić, Dušan 
Dobrokes, Josif Dobrokes, Stanoja Dobrokes, Lazo Ivančević, Savo 
Ivančević, Stevan Lazić, Mile Zdjelarović. Nije nam poznato da li su ostali 
bili osuđeni, no Dušan, Josif i Stanoja Dobrokes vratili su se u proljeće 1943. 
godine pretučeni i jedva živi. Smatrali su da im je hapšenje namjestio netko 
iz Bolmana, koji ih je prijavio vlastima, no pričalo se da, kao ni mnogi drugi, 
nisu saznali ko je to uradio. A kao razlog zašto to nisu saznali - ni oni, ni drugi 
- navodi se ubistvo Tikerta, osobe koja je u Bolmanu bila zadužena za vojne 
poslove, regrutaciju i ostalo. Tikerta su ubili vojnici Crvene armije, koji su u 
Bolman došli u kasnu jesen 1944. godine. Tada je bilo dovoljno da netko na njega 
pokaže prstom i kaže “fašist” i vojnici Crvene armije odmah pucaju. Navodno 
je na Tikerta prstom pokazao netko od bolmanskih Roma, ali na nagovor ljudi 
iz sela. Mnogi u Bolmanu su uvjereni da su bili nagovoreni od onih istih koji su 
podmićivali Tikerta i sumnjičili druge, namještali im hapšenje i slanja u logore. 

[254]  Lazić, Nada, Baranja : 1941-1945, str. 194; 
[255] Učino ima bilo je Jovan, a ne Živan kako se navodi u knjizi Nade Lazić. On je bio 

učitelj u Bolmanu i sjeća ga se njegova nekadašnja učenica Ankica Stojanović.
[256]  Isto, str. 214; U izvoru opet piše pogrešno   Isto, str. 214; U izvoru opet piše pogrešno Isto, str. 214; U izvoru opet piše pogrešno Bojanić umjesto Bojanin, Josip umjesto Josif 

i Zdjelarević umjesto Zdjelarović.
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Nestankom Tikerta nikad nije istraženo tko se bavio podmetanjem i cinkarenjem 
svojih komšija i sumještana.

Jovan Lazić je uhapšen 1943. godine u Vojvodini i ubijen u Novom Sadu 4. 
septembra 1943. godine. Sredinom 1944. godine u Bolmanu je ponovo uhapšena 
grupa rodoljuba i omladinaca i to[257]: Stanoje Bojanin (trgovac), Ankica 
Dobrokes, Bitek Kontler, Đula Kontler, Miladin Popović. Među uhapšenima 
bili su i učitelj Đula Kontler, Slovenac, te njegov sin Bitek i omladinka Ankica 
Dobrokes, koja je osuđena na robiju, gdje je i umrla. Nisu se vratili ni učitelj 
Đula ni njegov sin Bitek.

Rat je duga trajao, a kako se približavao njegov kraj, okupator je sve više 
hapsio, slao na prisilni rad, regrutirao nove vojnike. Bolmanci, Majškomeđanci i 
Novobolmanci umirali su u zarobljeništvu, u logorima, pa i u Jasenovcu (Danica 
i Dafina Petrović). Za mnoge se ni ne zna gdje su bili, ni kako su umrli.

•	Oslobođenje

Onda dolazi kasna jesen 1944. godine. Nakon Batinske bitke, u Baranju 
ulaze Crvena armija i partizani. Bolman oslobađaju 30. novembra 1944. 
godine te se neko vrijeme tu nalazi i štab VII. vojvođanske brigade[258]. Dolazi 
oslobođenje.

Iz Novog Bolmana odlaze Nijemci, koji su tu živjeli preko dva vijeka. Od 
Nijemaca ostala su samo dva čovjeka: Jandura i 
Rubika, ostali su otišli.

“Bolman su, ustvari, oslobodili Sovjeti” – 
priča prof. dr. Svetomir Bojanin - “od dvojice 
nemačkih izviđača, koji su poslednji upali u selo 
na svom motoru i došli sve do crkvene porte, kada 
su na njih zapucali Rusi od Bogdinog bircuza i 
ubili jednog, a drugi se predao i bio zarobljen. 
Te večeri su neke jedinice ove vojne sile 
prenoćile u selu. Svi sovjetski vojnici napustili 
su Bolman dan-dva posle toga. Naše oslobodioce 
smo hteli da dočekamo svečano, prema našim 
koncepcijama pravednosti u to vreme i prema 
našoj obaveštenosti šta se sve to događalo u 
velikom svetu tokom rata.

Selo se okupilo na prostoru između crkve, 
stare opštinske zgrade i dućana, tu na drumu. Na 

[257] Isto, str. 248; U izvoru pogrešno piše  Isto, str. 248; U izvoru pogrešno piše Isto, str. 248; U izvoru pogrešno piše Kotler umjesto Kontler i Mladen umjesto Miladin.
[258] Petrov, Marinko V., Na baranjskom ratištu : (1944-1945), Novi Sad 1982.

Slika	45	–	Partizanske jedinice 
u Bolmanu (kasna jesen 1944); 
na konju desno Živko Prokić
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samom uglu opštinske zgrade, u centru okupljenih, stajali su glavni predstavnici 
sela sa barjacima. Jedan je bio jugoslovenska zastava i neko je rekao da na nju 
treba prišiti crvenu petokraku zvezdu. Nju je držao jedan mladić. Druga zastava 
je bila svilena, takođe jugoslovenska trobojka, sa svilom izvezenim grbom 
Kraljevine Jugoslavije i sledećim tekstom: Živeo kralj i kraljica. Nju je držala 
Soka Bojanin, ‘Toškalova’ kako su ih zvali, visoka, krupna, da ne kažem pomalo 
ugojena, lepa devojka po svim tadašnjim merilima. Tu je bio i bivši predsednik 
opštine Đurica Bojanin (moj stric), koji nije bio u bližem srodstvu sa Sokom. 
Bio je poslednji predsednik opštine u Kraljevini Jugoslaviji[259] i ‘predao je 
dužnost’ mađarskim vlastima 1941. kako su to određivali neki propisi. Sada se 
nadao da će da preuzme vlast i nastavi kontinuitet bivše države u svom selu. 
Desanka, ćerka bivšeg solunca, sa šajkačom i kokardom, u vojničkim čizmama 
i puškom na ramenu, stajala je tu negde u blizini[260]. Svi su delovali uzbuđeno i 
raspoloženo.

Odnekud se pojavio Vico[261] sa puškom o ramenu - on je već bio partizan 
- sa još jednim, isto tako odevenim drugom, koji je nosio brkove, nešto starijim 
od njega. Uputili su se ka čelnim ljudima dočeka. Prišli su Soki i rekli da tu 
zastavu skloni ‘jer mi ne poštujemo kralja i kraljicu’. Soka se sneveseli, ne reče 
ništa, polako spusti i zamota zastavu, kako se to već radi, i prikrivajući je odnese 
‘preko puta’, gde je domaćica bila Švabica Lenči Neni, udata za Mađara, čije su 
ćerke bile šnajderke i koje su izvezle priloženu zastavu, da je sada i ‘razvezu’. 
Nije prošlo ni pola sata iza toga, u selo je, iz pravca Jagodnjaka, umarširala, uz 
pesmu, Sedma vojvođanska brigada.”

•	Rusi

Dolaze, dakle, oslobodioci i treba ih dočekati. Neki su dočekali oslobodioce 
da se riješe nepoželjnih svjedoka, pokazali su na nepoželjne i rekli “fašist” i 
gotovo je s njima. No, jedinice Crvene armije Bolmanci su ipak dočekali kako 
dolikuje, bar kako su mislili da treba. Moj komšija Ilija “Đukan”, kako pričaju, 
naredio je svojoj ženi Bosiljki[262]:

- Bosiljka, narež’ leba i šunke, ima još jedan kulin, naspi rakije, metni na 
tacnu i ponud’ Ruse da jedu i piju kad dođu!

[259] Đurica Bojanin bio je i posljednji predsjednik opštine Bolman, pošto je nakon rata 
nastala drugačija teritorijalna podjela (napomena Jovana M. Nedića).

[260] Radi se o Desanki Janković – “Šebinoj”. Prema priči Radovana Stojanovića, ona je 
na ramenu imala pušku “mauzer”, ručnu bombu u ruci te šajkaču s kokardom na glavu. Vidio ju 
je komšija, na sreću, te joj na vrijeme skrenuo pažnju da skine kokardu prije nego dođu partizani 
(napomena Jovana M. Nedića).

[261] Vidoja – Vico Kovačević, poslije rata dugogodišnji direktor bolmanske zadruge i 
društveno-politički radnik.

[262]  Zvanoj Bosiljka “Klapčica” prema nadimku “Klapac” njenog oca iz Popovca. Njen sin 
također je nosio nadimak “Klapac” pa su ga Bolmaci zvali Savo “Klapac”.
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Došli oni stvarno. Kad je Ilija vidio kako se služe oslobodioci, kako su 
prevrnuli rakiju, kako jedu to čime su ih ponudili, naredi on:

- Bosiljka, sklanjaj sve!

Moj djeda Ljubomir, zvani Ljubljen, ponudio je vojnike Crvene armije 
rakijom. Namjerno im je prvo dao patoku da vidi šta će. Uzme vojnik, nategne i 
otpije nekoliko gutljaja, baci flašu daleko od sebe i kaže:

- Vot ne harašo!

- Ne tu, probaj ovu – kaže djeda i sad nudi pravu rakiju. Otpije vojnik 
nekoliko gutljaja i onda kaže:

- Vot harašo!

U Bolmanu nikad nije bilo nešto tragično, 
a da istovremeno nije bilo i komično i obratno, pa 
tako ni dolazak osloboditelja. Koliko su se veselili 
osloboditeljima, posebno Crvenoj armiji ili “Rusima” 
kako su ih zvali, toliko su se razočarali kad su vidjeli 
kako se osloboditelji prema njima ponašaju. Uvijek 
su se u Bolmanu sprdali sa svim i svačim, a odličan 
motiv za sprdnju bilo je to kako su Rusi “vijali” žene.

“Idu Rus’ tak’ od kuće do kuće i traže fašiste. 
Uđu kod … i vidi Rus u_sob’ krevet i u krevet’ neko 
spava. Žena! Baš fino. Turne on ruk’ pod_dunj’, al’ 
trgne je brzo natrag i opsuje:

- Mat tvaja, tij muškoj!”

Nakon što su Rusi otišli “za Berlin”, došle 
su partizanske brigade. Bolman je postao slobodna 
teritorija i osnovan je narodnooslobodilački odbor. 
Vršena je i propaganda da se u vojsku uključe i momci 
iz Bolmana. I, zaista, uključili su se, pretežno u Sedmu 
vojvođansku brigadu. U partizane su uglavnom otišli 
mladi, čak i oni koji nisu ni bili za regrutovanje. Nije 
poznato koliko ih se javilo, smatramo više od deset. 

Neki od njih poginuli su već nakon nekoliko dana, među njima i Milorad Nedić 
u šesnaestoj godini života.

Dolazi 1945. godina. Mnogi su u logorima, u vojsci, u zarobljeništvu, ali 
se ipak čini da dolazi kraj rata. No, u Bolmanu pravi rat tek sada počinje.

Slika	46	–	Milorad Nedić 
(1928-1944); slika iz 1943. 
godine
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Bolmanska bitka
Bitka na likvidaciji bolmanskog mostobrana odigrala se u sklopu pokušaja 

njemačke Vrhovne komande da povrati Budimpeštu i južnu Mađarsku. Bitka se 
odigrala između jedinica 3. armije Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih 
odreda Jugoslavije, koju su sačinjavale 16, 36. i 51. divizija, i njemačke 11. 
vazduhoplovno–poljske divizije (negdje se ta jedinica zove 11. pješadijska 
divizija, 11. poljska divizija ili 11. lovačka divizija).

Lijevu obalu Drave u trenutku napada branile su 36. i 16. vojvođanska 
divizija. Na sektoru Bolmana 1. i 2. vojvođanska brigada u prvoj borbenoj 
liniji i 4. i 15. vojvođanska brigada u divizijskoj rezervi[263]. Kako se nije moglo 
pretpostaviti gdje će Nijemci izvršiti desant te pokušati stvoriti mostobran, 
branio se cijeli prostor uz rijeku Dravu s baranjske strane.

Dravu je forsirala elitna 11. vazduhoplovno-poljska divizija, sastavljena 
od vojnika iz “vazduhoplovnih pomoćnih i drugih rasformiranih, specijalnih 
rodova i službi”[264] te je u skladu s tim bila pod direktnom Geringovom[265] 
komandom.

•	“Šumski	đavo”

Napad jedinica njemačke 11. divizije počeo je u toku noći s 5. na 6. mart 
1945. godine. Time je počela operacija koju su Nijemci nazvali “Šumski đavo”. 
Napali su bez prethodne artiljerijske pripreme, forsirajući Dravu te potisnuli 
jedinice 1. i 2. vojvođanske brigade. Prema Bolmanu su napredovali najkraćim 
putem od šume uz Dravu i dravskog benta. Prvo su ušli u južni dio Bolmana, 
koji se zove Pariz.

Kad su Bolmanci vidjeli dolazak Nijemaca, to im je bio znak da bježe 
iz sela jer se i prije po koncentraciji jedinica znalo da se sprema velika borba. 
Vijest o dolasku Nijemaca brzo se proširila i većina stanovništva u panici napušta 
selo. Razlog zašto je većina stanovništva napustila selo nije prvenstveno bio u 
dolasku Nijemaca, već zbog straha da iza njih dolaze ustaše, o čemu se u selu 
pričalo danima prije samog početka napada.

Obično se “bježalo” zaprežnim kolima, u koje su se stigle ubaciti samo 
najnužnije stvari. Jedva da se stiglo upregnuti i konje jer je trebalo krenuti 
što prije. No, nisu svi imali konje i kola pa su sjedali kod onih koji su imali 
mjesta. Netko je stigao ponijeti šunku, netko najveći kulin, a netko ništa. Kao i u 

[263] Božić, Nikola, Sedma vojvođanska NOU brigada, Vojnoizdavački zavod, Beograd 
1984, str. 342.

[264] Isto. Isto.Isto.
[265]  Hermann Göring (1893-1946), njemački nacistički političar, komandant njemačke 

ratne avijacije Luftwaffe u Drugom svjetskom ratu.
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drugim slučajevima, i u toj bježaniji nije sve prošlo bez tragikomičnih situacija. 
Dešavalo se da čovjek ostavi ženu, koja je “otišla rad’ nečeg što_j’ zaborav’la”, 
a dotle oni drugi što su u kolima u panici viču: “Ajde, ćeraj, kreni!” i on krene 
bez žene. Tko nije mogao drugačije, bježao je pješke.

•	Je_l’	mokar	onaj	koji	pa’ne	u	kanal?

Bježe tak’ iz sela, ko već kak’ mož’ i kako_j’ ko stigo. Spopal’ na brzin’ nešt’ 
iz_kuće i bjež’! Iduć’ tak’ naišli na neki kanal preko kojeg je bila brva, al’ neka 
labava, nije baš sigurna. No, šta ćeš, ajd’ preko brve, kakva_j’ da_j’.

Jedna žena, iduć’ preko brve, otisne se i pa’ne u kanal. Pita nju njezin 
čojk, kad je izašla iz kanala:

- I je_l’, ženo, jesi_l’ mokra?

- O, nebo ti tvoje! – rasrdi se na njega žena – vidjo_s’ da sam pala u kanal 
i još me pitaš jesam li mokra!

•	Bježe	borci	ko	vrane

Povlače se borci, al’ povlače se š_njima i Bolmanci. Vojska ispred, 
Bolmanci iza. Neko od ljudi iz sela podvikne za njima, onak’ kak’ se ćeraju vrane 
s kokuruza koji niču il’ kanjo[266] da ne vata pil’će: ajajajajaj!

•	Ne	možeš	jest’	kulina	kad	ti	‘oćeš

Onaj što_j’ ponijo najveći kulin iz_ pušnice, moro_j’ načet’ kulin jer su ga 
napal’ drugi da_s’ gladni. Ajd’ sad, šta će, mora ga načet’, bijo post il’ nepost.

Skup’li se, sa’_ će jest’ kulina. Kad on načo kulin, a kulin pokvaren!

Smisao za šalu Bolmance, vidimo, ne napušta ni u trenucima kad se bježi 
iz Bolmana. Sprdaju se, na primjer, i partizanima koji bježe ispred njih. To je, 
naravno, priča ljudi iz sela. Na terenu su jedinice 16. divizije, i to 15. vojvođanska 
brigada “Šandor Petefi”, koja u jurišu vraća Bolman, ali ga njemačke jedinice 
ponovo osvajaju.

No, sve stanovništvo nije napustilo Bolman. Mnogi su ostali u selu i nisu 
željeli bježati, obično stariji ljudi, ali ne samo oni. Dio sanitetskih jedinica 
koje su bile stacionirane u Parizu nije se na vrijeme povukao. S njima su bili 
i neki ranjenici. U selu se pričalo da su partizanku iz saniteta Milicu - Micu 
Prodanović, koja je bila ranjena i nije mogla pobjeći, Nijemci u bašti Steve 
Narandžića ili Vase Dmitrića zaklali i iživljavali se bajonetima na njoj.

Petefi-brigada ostala je u rejonu Bolmana i sudjelovala u krvavim borbama 
s njemačkim jedinicama, nekoliko puta otimajući i gubeći Bolman. U rezervu 

[266]  Kanjo - kobac.
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Petefi-brigade dolaze jedinice 51. divizije: 8. i 12. te 7. i 14. vojvođanska brigada. 
Njemačke jedinice napravile su mostobran, zauzele Bolman, Novi Bezdan i 
Majške Međe te, zbog sporog uvođenja partizanskih rezervi u borbu, ovladale 
komunikacijom Baranjsko Petrovo Selo-Bolman. Sedma, Peta i Petnaesta 
(Petefi) vojvođanska brigada izvršile su protivnapad 7. marta popodne te se 
Sedma brigada približila Bolmanu, zauzela prve kuće, ali su se ipak utvrdile 
stotinjak metara od sela. Sve partizanske jedinice trpe velike gubitke, a njemačke 
jedinice uspijevaju 9. marta probiti odbranu na mjestu rudine Palež te uspijevaju 
zavladati Kobjakovom ciglanom. Jedinice 7. brigade uspijevaju ipak Nijemce 
odbaciti do ceste Baranjsko Petrovo Selo – Petlovac, čak s istočne strane ulaze 
u Bolman, no kasnije se povlače do groblja.

Pokušaji u narednim danima da se osvoji Bolman ne uspijevaju te se 
zadržavaju početni položaji. U 7. brigadi borili su se i borci iz Baranja, pa i 
iz Bolmana. U Prvom bataljonu te brigade borio se Vidoja – Vico Kovačević 
iz Bolmana, koji se borio za vlastitu kuću, te mu je u borbama poginula baba 
Marija. Na svojoj njivi na Kremenari (dijelu bolmanskog atara sjeverozapadno 
od Bolmana) u bici je poginuo Stevan Marković[267]. Osim njih dvojice, u 
Bolmanskoj bici učestvovali su još i ovi Bolmanci[268]:

Đorđe Balog, Stanoja Balog, Radoja Bijelić, Đoko Bolmanac, Savo 
Knežević – “Bubila”, Stanko Knežević – “Štigenc”, Branko Kolar – “Krpac”, 
Zlata Kupinić, Nikola Kuruc, Branko Lazić, Stevo Manojlović, Mile 
Mihajlović – “Lapika”, Joco Mitrović – “Žigin”, Mito Opančar – “Bjelavćev” 
(koji je u borbi i ranjen), Milan Paunović, Branko Petrović, Stevo Popović, 

[267] Prema podacima mjesnog Udruženja boraca NOB-a. Prema podacima mjesnog Udruženja boraca NOB-a.podacima mjesnog Udruženja boraca NOB-a.
[268] Isto. Isto.Isto.

Slika	47	–	Vidoja – Vico Kovačević s vatrogascima iz Bolmana 
(1962)
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Vlade Stajević, Vladimir Todorović – “Mišica”, Nikola Veselovac, Joco � 
“Pindžin”, Milan � “Bebin”.

Borbe su se opet snažno vodile od 17. marta, kad su partizani uzalud 
pokušavali slomiti njemački mostobran. Bolman se u tom trenu nalazio s krajnje 
desne strane mostobrana, gledajući od Drave, a linija fronta bila je južno od 
Bolmana prema rijeci Dravi, na Sepežima i pustari Đorđev dvor. Osim Bolmana, 
mostobran je obuhvaćao Majške Međe, Novi Bezdan te Baranjsko Petrovo Selo, 
ali težište njemačke odbrane mostobrana bio je Bolman.

Njemačka je akcija propala na glavnom pravcu udara u Mađarskoj pa su 
se u likvidaciju mostobrana uključile i jedinice 133. korpusa Crvene armije, 
koje djeluju “kaćušama” i tenkovima. Mostobran s bolmanske strane likvidiraju 
Sedma i 15. vojvođanska Petefi-brigada. Posljednjih dana borbe poginuo je i 
sam komandant Petefi-brigade Ferenc Kiš.

•	Život	u	selu	za	vrijeme	bitke

Za vrijeme same bitke dio stanovništva ostao je u Bolmanu, uglavnom 
stariji ljudi i žene. Ono što se moglo potjerati i ponijeti - zaprežna kola i konji, 
malo hrane i odjeće, dunje i pokrivači, novac i zlato (ako ih je netko imao) – 
potjeralo se i ponijelo se, a sve ostalo je ostalo u selu. U Bolmanu je bilo puno 
stoke - krava i svinja - koje je ipak nekako trebalo hraniti. Oni koji su ostali u 
selu hranili su i pojili stoku, koliko se moglo od borbi. Kad bi borbe utišale, 
odlazilo se i u komšinsku štalu i svinjac da se nahrani i napoji i njihova stoka. 
Pri tome je trebalo dobro paziti, osluškivati kad prestaje minobacačka vatra te ne 
izlaziti napolje u jeku borbi.

Po pričama koje smo čuli, Nijemci u Bolmanu nisu ubijali civile. 
Bolmanci su se uglavnom znali sporazumijevati na njemačkom te su neki od 
njih razgovarali s njemačkim vojnicima utvrđenim u selu. Ljudi koji su ostali na 
salašima između Drave i Bolmana također su razgovarali s Nijemcima koji su se 
stacionirali na njihovim salašima, čak i jeli s njima. Nismo čuli priče ni o tome 
da su njemački vojnici pljačkali stanovništvo, no do pljačke je ipak došlo. Iako 
je ostvaren mostobran, on se nije proširio i nije bilo prostora da iza njemačkih 
jedinica dođu ustaše, no zato su došli pljačkaši iz pravca Narda i drugih sela 
u blizini, koji su koristili nastalu situaciju i odvodili stoku te odnosili vrednije 
stvari iz kuća, stočnu hranu, žito i drugo. Teško je reći kolikih je razmjera bila ta 
pljačka jer se ona odvijala uglavnom noću i u dijelovima sela bližim šumi. Kako 
bi spriječili odnošenje stočne hrane, pojedinci su u ječam i zob bacali perje iz 
jastuka. Nakon rata, da se ne bi ugrožavalo bratstvo i jedinstvo, kao jedna od 
najznačajnijih tekovina Narodnooslobodilačke borbe, govorilo se da su to sve 
opljačkali Nijemci te ostavili u selima preko Drave. Dešavalo se da i godinama 
nakon rata žene iz Bolmana na vašaru u Valpovu prepoznaju svoj čaršap i slične 
stvari.
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S tim u vezi zanimljivu smo priču čuli od Milovana Bošnjaka[269]. U 
vrijeme Bolmanske bitke on je bio trinaestogodišnji dječak pa se dobro sjećao 
da njegova porodica nije uspjela na vrijeme pobjeći iz Bolmana. Kad su izašli 
na put, presrela ih je njemačka patrola i vratila natrag. Nije im preostalo ništa 
drugo nego da se vrate kući i nastoje sačuvati živu glavu. Koji dan kasnije 
grupa njemačkih vojnika išla je od kuće do kuće i rekvirirala stoku za potrebe 
vojne komore. Kad je grupa stigla do njihove kuće, koja se nalazila u Parizu, u 
današnjoj Ulici Sare Bertić, njemački oficir koji je vodio grupu naredio je da se 
njihova kuća preskoči jer su oni lojalni građani pošto su ostali u selu.

•	“Kaćuše”

Kad su počela dejstva “kaćuša” i kad je postalo jasno da su se u borbe 
uključile i jedinice Crvene armije, od njemačkih su vojnika stanovnici Bolmana 
čuli kako pričaju “da sad moraju ići”. Možda Njemačka vojska i nije direktno 
ubijala civile, ali postavljali su “mine iznenađenja” od kojih su ginuli i civili i 
pripadnici NOV.

Dana 20. marta 1945. godine artiljerija Crvene armije dejstvovala je po 
selu. Božo Bojanin, kako je ranije navedeno[270], shvativši da “kaćuše” gađaju 
upravo crkveni toranj zbog njemačkog izviđača na njemu, izlazi iz kuće i polazi 
prema crkvi. Nijemac na tornju ga je vidio, ali nije pucao na njega pa je Božo 
ušao u oltar i iz oltara iznio jevanđelje, časni krst, putir i epitrahilj[271].

Sovjetska artiljerija je, dakle, 20. marta 1945. godine srušila i bolmansku 
crkvu i selo, a njemačke se jedinice izvlače prema Dravi. Samo dejstovanje 

[269] Milovan Bošnjak (Bolman, 1932. – Novi Sad, 2005), u mlađim godinama plovio 
po cijelom svijetu kao oficir stroja, kasnije bio rukovodilac računskih centara u Trgovačkom 
poduzeću “Dunav” i PIK-u “Belje” (1978-1990). Sve do nekoliko mjeseci pred smrt živio je 
u Belom Manastiru. Bio je zet Ignjatije Jovičića, koji se spominje u dijelu teksta o obnovi 
bolmanskog Hrama. Opširnija biografija Milovana Bošnjaka može se pročitati u poglavlju 
Poznati Bolmanci.

[270] Vidi o tome u poglavlju Vidi o tome u poglavlju Rad Odbora između dva rata, dio Uništenje Hrama. Milan 
Dvornić iz Belog Manastira (rođen 1947), naivni slikar i autor knjige “Oj Vidovo, Vidovo : 
Narodni običaji baranjskih Srba do sredine 20. vijeka”, zapisao je jedan detalj povezan s 
Bolmanskom bitkom:
“Nakon zauzeća Bolmana od strane Nijemaca u martu 1945. godine, neke jedinice Crvene armije 
vraćene su u Baranju kako bi s partizanskim snagama ponovo oslobodile to selo. Dio njihove 
artiljerije bio je raspoređen i na lokalitetu Krčevine.
Joco Vujnović (1914-1981) zatekao se tamo prije nego što je ruska artiljerija počela da djeluje 
pa je pričao o tome. Pošto je na tornju pravoslavne crkve u Bolmanu bila njemačka osmatračnica 
i mitraljesko gnijezdo, ruski artiljerac je nanišanio da ih uništi. No, prije nego što je ispalio 
topovski plotun prema tom cilju, prekrstio se i rekao: Prastí mnje, svjataja matuška cerkov 
(Oprosti mi, sveta majčice crkvo).
U borbama za oslobođenje Bolmana uništena je crkva i veliki broj kuća.”

[271] Prema:  Prema: Prema: : Bojanin, prof. dr. Svetomir, Gordijev čvor mladosti (uvodni dio knjige Umesto 
predgovora), 2. izdanje (u štampi). Citat vidjeti u poglavlju Poznati Bolmanci, tekst pod 
naslovom Školski raspusti u Bolmanu nekada.
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“kaćuša” i tenkova po selu, za autore knjiga o ratnoj prošlosti vojvođanskih 
brigada, bilo je uvod u opšti juriš, kojim je slomljen mostobran. No, neki 
Bolmanci koji su bitku proveli u samom selu govorili su kako je dejstvo artiljerije 
rušilo selo i nakon što su se povukle njemačke jedinice te da prilikom ulaska u 
Bolman partizanske brigade gotovo i nisu naišle na otpor. Bolman je ponovo 
oslobođen 22. marta 1945. godine.

•	Posljedice	bitke
Bilo kako bilo, posljedice bitke bile su strašne i to samo mjesec i pol dana 

prije kraja rata. Ipak, partizanske jedinice spasile su selo od još većeg razaranja 
koje bi nastalo širenjem njemačkog mostobrana i ulaskom ustaša u selo. U 
samoj bici učestvovale su čak tri divizije Narodnooslobodilačke vojske (NOV). 
Vođene su žestoke borbe, u kojima je u Bolmanu srušeno pola kuća, a nije bilo 
ni jedne koja nije bila oštećena. Po selu se širio miris paljevine i raspadajućih 
životinja. Ulice i bašte bile su minirane, na sve strane su gorjeli krovovi kuća, 
pogotovo oni od trske.

Najteže su ipak bile ljudske žrtve, posebno one Petnaeste i Sedme brigade. 
Treća je armija u Bolmanskoj bici imala 660 mrtvih, 375 nestalih te 2.331 
ranjenog borca[272]. Od toga je Sedma brigada izgubila petinu svog sastava: imala 
je 104 poginula borca te preko tri stotine ranjenih i kontuzovanih boraca[273].

Bolmanska je bitka, nakon Batinske bitke, najveća ratna operacija na ovim 
prostorima i svakako treba da ostane u našem sjećanju, ako ni zbog čega drugog 
ono zbog mladosti koja je izginula u bici i koju ne mogu više vratiti ni jedna 
sloboda, pobjeda i oslobođenje.

Bolman se nikada nije oporavio od posljedica 
te bitke. Stanovništvo se, istina, vratilo, obnovilo dio 
kuća, dio kuća nije se mogao obnoviti, već je srušen, a 
stanovnici su preselili dalje. Poseban problem u selu bile 
su postavljene protivpješadijske mine skrivene u baštama 
i dvorištima, uglavnom na sjevernim i istočnim dijelovima 
sela. Protivtenkovske mine uklonile su partizanske 
jedinice, negdje i protivpješadijske, ali ostalo ih je još 
pa ih je stanovništvo moralo samo uklanjati. Jedan od 
načina uklanjanja protivpješadijskih mina bile su ovce. 
Ovce se utjeraju u bašču ili avliju, a čoban iz zaklona 
“pika” kera da ih tjera po bašti ili dvorištu. Dogodilo se 
jednom, međutim, da se nakon dugo vremena “vijanja” 
nije desilo ništa. Do eksplozije je došlo baš u trenutku kad 
je čoban ušao da istjera ovce iz bašte, a kako je mina bila 
u neposrednoj blizini, čoban je poginuo.

[272]  Lazić, Nada, Baranja : 1941-1945, str. 274.
[273]  Božić, Nikola, Sedma vojvođanska NOU brigada, str. 353.

Slika	48	–	Reljef s nat-
pisom na oštećenom 
Spomeniku (2008)
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•	Spomenici

Palim borcima Treće armije NOV podignut je 1951. godine Spomenik 
na raskrsnici puteva Bolman – Baranjsko Petrovo Selo – Petlovac. Spomenik 
je u vidu visokog obeliska sa statuom borca, rad akademskog kipara Nikole 
Kečanina[274]. Na prednjoj (južnoj) strani spomenika je reljef u bronzi, koji 

predstavlja grupu boraca sa 
zastavom”[275]. Ispod reljefa uklesan 
je stih Oskara Daviča[276] “Za život 
život sam dao” i ispisan prigodni 
tekst[277]. Isti stih i tekst ispisani su i 
na zapadnoj strani, ali ćirilicom. Na 
istočnoj strani su stihovi Šandora 
Petefija[278] i prigodni tekst preveden 
na mađarski, a na sjevernoj strani 
stihovi slovačkog pjesnika Sama 
Chalupke[279] i prigodni tekst 
preveden na slovački.

[274] Nikola Kečanin (Čepin, 1913-1985), akademski kipar, profesor likovnog odgoja u 
Gimnaziji “Maršal Tito” u Daruvaru. Kao mladi kipar prije Drugog svjetskog rata boravio je 
i stvarao u SAD i Francuskoj. Po političkoj orijentaciji bio je ljevičar i učesnik partizanskog 
pokreta u Zapadnoj Slavoniji. Izvajao je veći broj spomenika širom Slavonije, od kojih je većina 
uništena tokom Rata u Hrvatskoj (1991-1995). – Izvor: web-stranica slikara Jovice Prodanovića 
(http://www.jovicaprodanovic.com/sr/daruvar-1983.html), pristup 20. IX. 2010.
Kečaninov Spomenik žrtvama fašizma, s urezanim stihovima Alekse Šantića: “i kad nam 
muške uzmete živote grobovi naši borit će se s vama”, godine 1952. postavljen je u osječkom 
Parku kulture (danas Perivoju kralja Tomislava) na kosturnicu u kojoj su sahranjeni posmrtni 
ostaci 78 antifašista, ali je 1991. godine netragom uklonjen. Godine 2002. na isto mjesto 
postavljena je spomen-ploča, a od nekadašnjeg spomenika ostao je samo kameni ulomak težak 
desetak kilograma. Slika tog spomenika može se vidjeti u monografiji Osijek Ive Mažurana 
(1971, str. 89).
Slično je prošao i Kečaninov brončani partizan, postavljen 1956. godine na visoki postament u 
središtu Brođanaca u čast pedesettroje mještana tog naselja poginulih tokom Drugog svjetskog 
rata. Danas je taj spomenik posvećen “svim Bizovčanima poginulim za Hrvatsku u spomen” sa 
“šahovnicom” umjesto Kečaninovog partizana, koji je – prema pisanju Drage Hedla – završio 
u smetištu seoskog groblja.

[275]  Brnjevarac - Braca, Radivoj, “Kroz baranjska naselja : Poprište velike bitke”, Belje, 
14 (1979) 7. 

[276] Oskar Davičo (1909-1989), srpski pjesnik jevrejskog porijekla.
[277]  Prigodni tekst na Spomeniku glasi: “Pod rukovodstvom Komunističke partije Jugosla-  Prigodni tekst na Spomeniku glasi: “Pod rukovodstvom Komunističke partije Jugosla- 

vije i druga Tita jedinice III. armije u kojima su se – prožeti idejom bratstva i jedinstva – borili 
Hrvati, Srbi, Mađari, Slovaci i Rusini, zadržale su vlastitim snagama kod Bolmana od 6-22. 
marta 1945. godine nadmoćnije neprijateljske snage, porazile ih i onemogućile im prodor prema 
Dunavu ubrzavši tako pobjedu savezničkih armija nad fašizmom. 1951. god.”

[278]  Petőfi Sándor (1823-1849), mađarski pjesnik, rođen kao Aleksandar Petrović.
[279]  Samo Chalupka (1812-1883), slovački romantički pjesnik.

Slika	49	–	S otkrivanja Spomenika (Bolman, 
1951)
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Donji dio Spomenika, stepenice i prostor 
ispod reljefa, obloženi su kasnije mramornim 
pločama s istim natpisima, ali su ploče razbijene 
od strane vandala 2000. godine te do danas 
nisu obnovljene. Antifašističke organizacije na 
Spomenik svakog marta polažu vijence. Tom 
prilikom 2008. godine, u prigodnom govoru, 
prof. Petar Matić iz Darde rekao je i ovo: 
“Ali, ipak, ovaj Spomenik svedoči da je on 
u situaciji da se bori, da se opire. On strada i 
sad jer sa njim stradaju i te ideje humanizma, 
duboke ideje, koje su bile uvijek za pravdu i za 
jedan normalan ljudski poredak u kome nema 
diskriminacija”[280].

Palim borcima NOR-a i žrtvama fa- 
šističkog terora podignut je 1963. godine 
spomenik u parku ispred Zadruge u centru 
Bolmana. Taj spomenik ima oblik trostrane 
prizme. Visok je 3,92 metra, a s prednje 
(sjeverne) strane na vrhu spomenika nalazi se 
petokraka. Lijevo od spomenika nalazi se ploča 
na kojoj piše velikim štampanim slovima: 
“Palim borcima narodno-oslobodilačkog 
rata i žrtvama fašističkog terora” s potpisom 
“Narod Baranje” i uz datum “29. XI. 1963.”

Na prednjoj strani uklesana su imena 
pod naslovom “Pali borci bolmanske bitke 
od 6 do 24 marta 1945 g.” [281], na zapadnoj 
strani gore pod naslovom “Pali borci u 

narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije iz Bolmana i Majiških Medja”, 
a dolje pod naslovom “Palim borcima iz Bačke za oslobođenje Baranje 1941-

[280]  Petar Matić, prigodni govor na proslavi Bolmanske bitke, 15. III. 2008. godine
[281] Bereš Janoš, Berberović Stojan, Brtka Jano, Cvrkušić Vlada, Ceh Andrija, Čolić Vaso,  Bereš Janoš, Berberović Stojan, Brtka Jano, Cvrkušić Vlada, Ceh Andrija, Čolić Vaso, 

Davidović Milenko, Dragosavljević Aco, Djurdjev (č. Đurđev) Mita, Gegeš Janoš, Gladešić 
Mita, Grgić Antun, Grozdić Slobodan, Grubanov Radivoj, Ijačev Milosav, Jarmocki Marci, 
Jasenski Djura (č. Đura), Kadar Janoš, Kadar Ištvan, Kiš Ferenc, Kiš Ivan, Kiš Petar, Kasai 
Janoš, Kostić Vitomir, Kovač Ferenc, Kovačević Pera, Krač Jovan, Kudimija Martin, Ležajić 
Sava, Maksimović Živko, Marić Milenko, Mijatović Milisav, Mike Lajoš, Miličević Milica, 
Nadj (č. Nađ) Jožef, Nedeljković Rada, Nesterov Tinko, Petrović Bogosav, Paža Balint, Petarac 
Rada, Petković Bartol, Petković Vojislav, Poljak Marko, Rosić Milan, Savić Kosta, Sagvari 
Laslo, Setalo Lajos, Subotin Spasoja, Stojšić Dragoljub, Simunovački Stevan, Tucaković 
Sredoje, Grahovac Marija (nije po abecednom redu), Stepanov Milorad, Vujić Žarko.

Slika 50 – Spomenik

Slika 51 – Borac na vrhu Spome-
nika (mart 2008)
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1945”[282] te na istočnoj strani gore imena pod 
naslovom “Žrtve fašističkog terora”, a dolje pod 
naslovom “Borci NOR Jakova”[283].

Borcima poginulima u Bolmanskoj bici 
podignut je i spomenik na groblju u Baranjskom 
Petrovom Selu. Groblje se nalazi s južne strane 
državne ceste D212 (Baranjsko Petrovo Selo 
– Beremend), oko kilometar prije graničnog 
prijelaza. Na spomeniku je, ispod natpisa “Slava 
palim borcima koji su poginuli za oslobođenje 
Bolmana u martu 1945. god.”, nabrojano 28 imena 
u dva stupca[284], ispod kojih je potpis “Spomenik 
podiže Savez boraca N.O. rata Kotara Osijek”. 
Kad se obilježavaju godišnjice Bolmanske bitke 
ili Dan pobjede obično se vijenci polažu na sva tri 
spomenika.

[282] Bačlija Blaška Josip, Burnać Paje Pajo, Crnković Blaška Lazar, Gabrić Nikole Lojzija,  Bačlija Blaška Josip, Burnać Paje Pajo, Crnković Blaška Lazar, Gabrić Nikole Lojzija, 
Horvat Ivana Stipan, Imrić Paje Jašo, Jablanov Ćorić Vase Milojko, Jakšić Andrije Ivan, 
Kopunović Nikole Ilija, Lukačević Vece Geza, Rudić Andrije Jerko, Rudić Vr. Filipa Albe, Sič 
Marka Andrija, Šimoković Paje Pajo, Šimoković Stipana Antun, Tošikin Mihajla Dezider, Tot 
Kiralj Ivana Gabor, Vujković Nikole Antun.

[283] Radovanović Rada, Nikolić Steva, Žigić Živko, Radomirović Toma, Nedval Boža,  Radovanović Rada, Nikolić Steva, Žigić Živko, Radomirović Toma, Nedval Boža, 
Svilar Borislav, Djetvaj (č. Đetvaj) Francika, Putniković Bora, Nikolić Boško, Dobrić Boža.

[284] Beneš I. Geza, Crnković J. Ivan, Čalić M. Branko, Djurašević ( Beneš I. Geza, Crnković J. Ivan, Čalić M. Branko, Djurašević (čitaj Đurašević) P. Ran-
ko, Glumac Milan, Hampelić I. Franjo, Horvacki M. Mijo, Ivković V. Reza, Ivković Ivandekić 
M. Antun, Kopilović S. Marko (?), Kopilović S. Bela, Kojundžić N. Mijo, Letić M. Željko, 
Marjanušić J. Antun, Nadj (čitaj Nađ) Turma M. Matija, Pertić M. Antun, Rakić M. Vitomir, 
Rudić S. Blaško, Sabo E. Stipan, Skenderović V. Josip, Stepanović M. Ladislav, Tikvicki A. 
Josip, Tumbas J. Antun, Vidaković B. Antun, Vojnić A. Lojzija, Vojnić Božin P. Stipan, Vojnić A. 
Marko, Vukmanov ?. Marko. Godine 2010. kad su prepisana gornja imena slova na spomeniku 
bila su već prilično izblijedjela pa je možda poneko slovo pogrešno pročitano, naročito srednji 
inicijal.

Slika 52 - Spomenik s 
imenima poginulih u NOR-u 
iz Bolmana i Majških Međa 
(mart 2008)
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•	“Pali	borci	u	narodnooslobodilačkom	ratu	naroda	Jugoslavije	 
iz	Bolmana	i	Majiških	Medja”

Bjelica Jakov     Kuveždanin Dušan
Bjelica Živko    Lazić Jovan
Bogdanović Joco    Mandić Vlado   
Branković Jovo     Marjanović Trivo
Daljević Pero     Nedić Milorad
Dobrokes Stevo     Nikolić Čedo
Gligorić Đuro[285]    Popović Milan   

Ivančević Milorad    Savić Mile
Jeličić Božo     Serdar Bosa
Jeličić Drago     Stojaković Stevan
Jeličić Rade     Štučić Stevan
Jovanović Marko    Todorović Savo
Kostić Tošo     Ninić Miodrag
Kupinić Veljko    Čalić Vaso
Kupinić Vojin

•	“Žrtve	fašističkog	terora”

Babić Lazar     Mandić Jefto  
Babić Slavko     Marjanović Mile
Bertić Ilija     Mijatović Vojin
Dadić Bogoljub     Milinković Ljubomir
Dobrokes Ankica    Milinković Milorad
Filipović Risto     Milinković Miloš
Ivančević Branko    Nedić Jovan
Ivančević Savo     Popović Miladin
Ivičić Poznan     Popović Milan
Janković Aleksandar    Popović Tihomir
Janković Jovo     Prokić Đorđe[286]

Janković Miladin    Salmadić Poznan
Kockar Ilija     Samardžić Bogdan
Kontler Đula[287]     Samardžić Novak
Lakičević Pero     Stojanović Savo
Mandić Dostinja    Zdjelarović Svetozar

[285] Na spomeniku piše  Na spomeniku piše Gjuro.
[286] Na spomeniku piše  Na spomeniku piše Gjorgje. Na početku ovog poglavlja Prokić Đorđe spominje se kao 

Đurađ (Đuka) Prokić, a u Popisu žrtava fašističkog terora prema knjizi Nade Lazić kao Đuka 
Prokić.

[287] Na spomeniku piše  Na spomeniku piše Gjula.
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•	Popis	žrtava	fašističkog	terora	prema	knjizi	Nade	Lazić

Preciznije podatke o žrtvama fašističkog terora navodimo prema već 
citiranoj knjizi Nade Lazić[288]. Navodimo žrtve rođene ili zavičajne u Bolmanu 
i Majškim Međama, s mjestom i godinom rođenja te s datumom smrti ako 
je poznat. Masnim slovima označene su one žrtve čija se imena nalaze i na 
spomeniku pred bolmanskom Zadrugom.

Babić Lazar (Rac-Mečka, 1875. – ubijen u aprilu 1941. kod Bilja od 
okupatorske vojske) – stvarno je ubijen u svojoj kući u Bolmanui (op. J. N.)

Babić Slavko (Bolman, 1907. – ubijen 27. IV. 1941. u Bilju od okupatorske 
vojske)

Bertić Ilija (Mađarboja, 1898. – ubijen 19. IV. 1941. u Bolmanu od 
okupatorske vojske)

Bjelica Spasoje (Majške Međe, 1935. – poginuo prilikom borbi i 
bombardovanja)

Bošnjak Milica (Bolman, 1890.– poginula u martu 1945. prilikom borbi i 
bombardovanja)

Čolaković Milutin (Kamensko, Crna Gora, 1917. – protjeran iz Majških 
Međa, umro 28. IX.1942. u Nikšiću)

Dadić Bogoljub (Vilanj, 1887. – ubijen 15. IV. 1941. u bolmanskoj šumi 
na Dravi od okupatorske vojske)

Dobrokes Ankica (Bolman, 1914. – uhapšena 15. IV. 1944, osuđena na 
3,5 godine robije, kaznu izdržavala u Komaromu pa u Njemačkoj)

Dobrokes Gliša (Bolman, 1882. – poginuo u proljeće 1945. prilikom borbi 
u Bolmanu)

Đoković (vjerojatno Đaković, opaska J. N.) Vučan (Suvaja, Bosanski 
Petrovac, 1888. – umro 1943. u rodnom mjestu od posljedica protjerivanja)

Ivančević Stevan (Bolman, 1904. – umro 12. II. 1945. u Njemačkoj na 
prisilnom radu)

Janković Aleksandar (Bolman, 1876. – ubijen 27. IV. 1941. u Bilju od 
okupatorske vojske)

Janković Miladin (Bolman, 1906. – ubijen 27. IV. 1941. u Bilju od 
okupatorske vojske)

Jeličić Vida (Smoljana, Bosanski Petrovac, 1900. – umrla u aprilu 1943. u 
rodnom mjestu od posljedica protjerivanja)

Jovanović Sava (Veliki Budmir, Mađarska, 1901. – živio u Majškim 
Međama, umro 4. IV. 1944. u Baji na prisilnom radu)

Kolar Dušan (Bolman, 1885. – poginuo u martu 1945. kod Bolmana 
prilikom borbi i bombardavanja)

Kovačević Marija (Smoljana, Bosanski Petrovac – ubijena 7. III. 1945. u 

[288]  Lazić, Nada, Baranja : 1941-1945, str. 296-305.
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Bolmanu od okupatora)
Lakičević Petar (Nikšić, 1896. – uhapšen u aprilu 1941. i protjeran iz 

Majških Međa, ubijen 28. VI. 1942. u Nikšiću) – na spomeniku piše Pero (op. 
J. N.)

Jovan Lazić (Vilanj, 1919. – ubijen 6. IX.1943. u Novom Sadu)
Mandić Dostinja (Trnavica, Bileća, 1896. – uhapšena u aprilu 1941, 

prisilno otjerana iz Majških Međa i ubijena 4. VI. 1943. u Vrbici, Bileća) – u 
knjizi se tretira kao da je muško (op. J. N.)

Mandić Jefto (Dulić, Gacko, 1894. – uhapšen u aprilu 1941, protjeran iz 
Majških Međa i ubijen 26. VI. 1941. u Avtovcu, Gacko)

Mijatović Vojin (Garčin, 1904. – umro 4. XI. 1943. u Baji na prisilnom 
radu)

Milinković Ljubomir (Kneževi Vinogradi, 1921. – živio u Majškim 
Međama, ubijen 1943. u Debrecinu na prisilnom radu)

Milinković Milorad (Majške Međe, 1920. – živio u Majškim Međama, 
ubijen u aprilu 1945. u logoru Dahau)

Milinković Miloš (Beremend, 1919. – živio u Majškim Međama, ubijen 
1944. u Ordufu /?/, Njemačka, na prisilnom radu)

Petrović Dafina (Bolman, 1885. – ubijena 1941. u Jasenovcu)
Petrović Danica (Bolman, 1924. – ubijena 1941. u Jasenovcu)
Popović Milan (Bolman, 1924. – ubijen u aprilu 1945. u Beču na prisilnom 

radu) – sin Stevana Popovića - “Brka” (op. J. N.)
Prokić Đuka (Litoba, 1897. – živio u Bolmanu, ubijen 28. XI. 1942. u 

Majškim Međama od mađarskih žandara) - na spomeniku piše Đorđe, a stvarno 
se zvao Đurađ (op. J. N.)

Samardžić Bogdan (Kamensko, Nikšić, 1900. – protjeran iz Majških 
Međa u aprilu 1941, ubijen 26. VI. 1941. u Avtovcu, Gacko, na prisilnom radu)

Samardžić Novak (Majške Međe, 1926. – protjeran u aprilu 1941, ubijen 
26. VI. 1941. u Avtovcu, Gacko).

Serdar Bosiljka (Bolman, 1929. – protjerana u aprilu 1941, ubijena u 
novembru 1943. u Bosanskom Novom)

Stajević Stevan (Bolman, 1871. – poginuo 22. III. 1945. u Bolmanu 
prilikom borbi i bombardovanja)

Stojanović-Mirković Miholjka (Kolanić, Bosanski Petrovac, 1889. – 
protjerana u aprilu 1941. iz Bolmana, umrla u zbjegu 17. V. 1943. u Smoljani, 
Bosanski Petrovac)

Vuković Stevan (Beremend, 1911. – poginuo u martu 1945. u Bolmanu 
prilikom borbi i bombardovanja)
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Iz knjige Nade Lazić[289] prepisujemo i imena poginulih i nestalih boraca 
u završnim operacijama za oslobođenje zemlje, a rođenih u Bolmanu:

• 16. divizija

Jandara Ivan (Bolman, 1926. – nestao u Virovitici, 24. IV. 1945)
Popović Milan (Bolman, 1924. – nestao u Lila pusti, 25. IV. 1945)

• 36. divizija

Gligorić (Milice) Đorđe (Bolman, 1922. – umro u Somboru, 15. V. 1945, 
od zadobijene rane)

• 51. divizija

Đurđević Toša (Bolman, 1907. – nestao na Dravi, 12. XII. 1944)
Gligorić Đorđe (Bolman – nestao u Bistrincima[290], 11. XII. 1944[291])
Kupinić Veljko (Bolman, 1920. – poginuo u Adolfovcu, 21. I. 1945,

sahranjen u Bazijama)
Kupinić Vojin (Bolman, 1916. – poginuo u Josipovcu 12. IV. 1945,

sahranjen u Josipovcu)
Manojlović Mladen (Bolman – nestao u Bistrincima[292], 11. XII. 1944)
Nedić Milorad (Bolman, 1928. – nestao u Bistrincima, 12. XII. 1944)
Nikolić Čeda (Bolman, 1918. – poginuo u Bolmanu, 7. III. 1945, sahranjen

u Bolmanu)
Nikolić Stevan (Bolman – nestao u Bistrincima, 11. XII. 1944)
Ožan Ivan (Bolman, 1912. – nestao u Bistrincima, 11. XII. 1944)
Savić Milovan (Majške Međe, 1926. – poginuo u Josipovcu, 12. IV.

1945, sahranjen u Kravicama) – u knjizi umjesto Majške Međe piše
“Štijanovićevo” (op. J. N.)

Stanković (Damjana) Stevan (Bolman, 1925. – poginuo u Bolmanu, 9.
[289]  Lazić, Nada, Baranja : 1941-1945, str. 310-318, poglavlje “Spisak poginulih i nestalih 

boraca iz Baranje u završnim operacijama za oslobođenje zemlje” (s napomenom “Podaci iz 
Općinskog odbora SUBNOR-a Beli Manastir”). Taj spisak sastoji se od četiri kolone: “Prezime 
i ime”, “Mjesto rođenja i godina, mjesto boravka prije stupanja u NOV”, “Jedinica – brigada” te 
“Mjesto i datum pogibije i mjesto gdje je sahranjen”. Kod većine poginulih ili nestalih boraca, 
nakon mjesta rođenja, piše Batina ili Darda pa tek onda godina rođenja. Kod onih rođenih u 
Bolmanu piše Darda ili (rjeđe) ništa. Po svoj prilici to drugo ime odnosi se na kotareve Batina 
i Darda, a ne na “mjesto boravka prije stupanja u NOV”. Najvjerovatnije su svi borci koji su 
rođeni u Bolmanu i živjeli u Bolmanu prije stupanja u NOV. Neka od navedenih prezimena u 
Bolmanu nisu poznata (Jandara, Ožan, Valajić), a nisu evidentirana ni u Leksiku prezimena SR 
Hrvatske, pa je moguće da su pogrešno zapisana (možda je napisano Jandara umjesto Jandura – 
vidjeti napomenu o prezimenu Jandura u poglavlju Drugi svjetski rat, Bolmanska bitka i poratni 
period) ili ti borci nisu bili iz Bolmana.

[290] Vidjeti napomenu o  Vidjeti napomenu o Bistrincima u poglavlju Romi.
[291] U U izvoru za borce Gligorića Đorđa, Manojlovića Mladena, Nikolića Stevana i Ožana 

Ivana pogrešno stoji da su poginuli 11. XI. 1944. Zapravo su poginuli 11. XII. 1944.
[292] U U izvoru, umjesto Bistrinci, piše Bistrica.



                   219Iz historije sela i crkvene op{tine

III. 1945, sahranjen na mjestu pogibije)
Todorović (Stevana) Živan (Bolman, 1920. – nestao u Gracu /?/, 19. II.

1945)
Valajić (Stevana) Stevan (Bolman, 1925. – nestao u selu Mavša /?/, 22.

II. 1945)

U knjizi Marinka Petrova Pakao na Dravi[293] popisani su borci VII. 
vojvođanske udarne brigade, koja je bila u sastavu 51. divizije, a koji su poginuli 
ili nestali u Belišću odn. Bistrincima od 10-13. XII. 1944. godine. Među njima 
su bili i neki Bolmanci:

Balog Mirko (1927, Bolman – poginuo u Bistrincima, 11. XII. 1944)

Balog Marko (1927, Bolman – nestao u Bistrincima, 12. XII. 1944) [294]

Bogdanović Đorđe (1900, Bolman – nestao u Bistrincima, 11. XII. 1944)

Đurđević Toma (1907, Bolman – nestao u Bistrincima, 11. XII. 1944)

Gligorić[295] Đorđe (–, Bolman – nestao u Bistrincima, 11. XII. 1944)

Manojlović Mladen (–, Bolman – nestao u Bistrincima, 11. XII. 1944)

Nedić[296] Milorad (1928, Bolman – nestao u Bistrincima, 12. XII. 1944)

Nikolić Stevan (–, Bolman – nestao u Bistrincima, 11. XII. 1944)

•	Bolmanski	borci

Prema podacima samih boraca NOR-a[297], osim poginulih u Bolmanskoj 
bici, iz Bolmana su u Drugom svjetskom ratu kao borci poginuli: Marko 
Balog (Rom), Stevo Dobrokes – “Nacin”, Veljko Kupinić, Vojin Kupinić, 
Dušan Kuveždanin, Milorad Nedić, Čedo Nikolić (Rom), Milan Popović – 
“Madarcin”. Zarobljeni su i nestali: Đoko Bogdanović[298], Desanka Janković. 
Osim njih borci NOR-a bili su i: Stanoje Balog (Rom), Vladimir Todorović – 
“Mišica”, Nikola Veselovac, Marko (prezime nepoznato) - “Prgaljito”.

Prema podacima bolmanskog Udruženja boraca NOR-a iz 1986. godine, u 
Bolmanu su tada živjeli sljedeći borci NOR-a, članovi udruženja:

[293]  Petrov, Marinko, Pakao na Dravi : Belišće - Bistrinci, decembar 1944 - april 1945, 
Mesno udruženje boraca NOR-a, Belišće 1979, str. 116-123, tabele “Spisak poginulih boraca 
VII vojvođanske udarne brigade koji su poginuli na Belišću – Bistrinci od 10 – 13 decembra 
1944. godine” odn. “Spisak nestalih boraca VII vojvođanske udarne brigade koji su nestali na 
Belišću – Bistrincima od 10 – 13 decembra 1944. godine”.

[294]  Balog Mirko – Balog Marko, vjerovatno se radi o istoj osobi.
[295] U izvoru piše pogrešno  U izvoru piše pogrešno Gligurić.
[296] U izvoru piše pogrešno  U izvoru piše pogrešno Medić.
[297]  Radovan Stojanović, Vlade Stajević.
[298] Vjerovatno je riječ o Đorđu Bogdanoviću, nestalom na Bistrincima 11. XII. 1944. Vjerovatno je riječ o Đorđu Bogdanoviću, nestalom na Bistrincima 11. XII. 1944.
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Savo Balinović, Jovan Bijelić, Olga 
Bijelić, Milorad Bojanin, Vojin Bojanin, 
Đoko Bolmanac, Stojan Branković, 
Svetozar Dadić, Draga Daljević, Vlade 
Dorić, Božo Đekić, Čedo Jeličić, Milka 
Jeličić, Mirko Jeličić, Obrad Jeličić, 
Zorka Jeličić, Vidoja Kovačević, 
Bogoljub Krčmar, Uroš Krčmar, 
Branko Lazić, Boško Mijatović, Živko 
Mrđa, Radivoj Paprić, Milan Paunović, 
Vojislav Popović, Branko Radišić, Stanko 
Radišić, Dušan Slavinac, Vlade Stajević, 
Pavle Stajić (sveštenik, rodom iz Kaća 

kod Novog Sada), Pane Stojanović, Radovan Stojanović, Božo Šimunović, 
Vladimir Todorović, Joco Tomašev, Nikola Veselovac. Među borcima je bilo 
Srba, Hrvata i Roma.

•	Bolmanski	logoraši

Iz gore navedenih podataka vidi se da su neki Bolmanci poginuli na samom 
kraju rata, kao na primjer Milorad Milinković, koji je ubijen u koncentracionom 
logoru Dahau[299], u aprilu 1945. godine. U tom logoru bilo je još ljudi iz 
Bolmana, a o susretu s jednim od njih ispričao je Radovan Stojanović:

“Bio sam u Luču, u jedinici. Upravo smo se vratili s granice, gdje smo bili 
u patroli. Dolazila je kolona ljudi iz Mađarske, a on je bio posljednji. Imao je 
veliki crni šešir i išao je s dvije štake jer mu je jedna noga bila skoro oduzeta. 
Došao je pred stol gdje smo mi doručkovali i pitao me:

- Je l’ ti mene poznaš?

Pogledam u njega i odgovorim mu:

- Ne poznam.

- Pa – reče mi – ja sam Dušan Biče.”[300]

On se, ipak, vratio, ali mnogi nisu. Neki od tih koji se nisu vratili upisani 
su u gornji spisak žrtava fašističkog terora, ali neki i nisu ni na tom, ni na bilo 
kom drugom spisku, pa njihovih imena nema ni u ovoj knjizi. Za njih su znali 

[299] Koncentracioni logor  Koncentracioni logor Dachau, osnovan u predgrađu bavarskog grada Dachaua 1933. 
godine, bio je ozloglašen po eksperimentima na ljudima. Preživjele logoraše oslobodili su 
Saveznici 30. IV. 1945. godine (Enciklopedija : opća i nacionalna u 20 knjiga, IV. knjiga, 
Zagreb 2005, str. 281)

[300] Dušan Popović, brat Srete Bičeta (Popovića), kasnije otac Mirjane, Miroslava i Bore 
Popovića.

Slika	53	–	Vidoja – Vico Kovačević i 
omladina u narodnim nošnjama sprema-
ju se za doček Koste Nađa (Bolman, 
1985)
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ili znaju samo njihovi najbliži, a ako od njihovih srodnika više nitko nije živ, 
onda su pali u zaborav. Zato ni jedan popis bolmanskih žrtava nije potpun, niti se 
precizno zna koliko je žrtava bilo u Bolmanu za vrijeme rata od 1941. do 1945. 
godine.

Da gornji popisi bolmanskih žrtava nisu potpuni, autor ove knjige vidio je 
već na prvi pogled jer u njima nema, na primjer, Mladena Janića, koji je poginuo 
na kućnom pragu autorove roditeljske i rodne kuće[301] od minobacačke granate. 
Na popisima nema ni dva Vojina Jankovića – “Kičinovog” i “Đukanovog”. 
Tačan broj žrtava, dakle, nikada nije utvrđen pa se prema onima čija nam imena 
nisu poznata čini nepravda njihovim nespominjanjem i u ovoj knjizi.

На згаришту – рат и Болманска битка по Летопису
Летопис[302] на свој начин описује збивања током Другог свјетског 

рата и Болманске битке. Податке је прикупио Павле Стајић, парох 
болмански, који је и сам био учесник НОР-а и што је занимљиво, иако 
свештеник, био је и члан мјесног удружења бораца. У том опису биљеже 
се детаљи из времена окупације, стање у Мајшким Међама и догађаји у 
Болману за вријеме Битке 1945. године, а посебно се осврће на вјерски 
живот за вријеме рата.

По високом наређењу Његовог Преосвештенства Господина 
Никанора, Православног Епископа Бачког, Е. бр. 111 од 1. јула 1970. г. 
накнадно се у Летопис убележавају податци о страдању српског живља 
за време окупације у другом светском рату од 1941-1945. г.

У селу Болману осетило се да ће до рата доћи још 1937. године, а 
што је знак био копање и подизање војни[х] утврђења према мађарској 
граници. Испред самог села Болмана копан је ров од Драве па све до Дунава, 
који се простирао кроз целу Барању. Иза ровова изграђени су бетонски 
бункери, а поред сами[х] ровова постављена је жица у висини од 1,20 м. 
То је био знак да ће доћи до рата, као и повлачење резервни[х] војника, а 
што се и остварило.

После објаве рата Југославији на дан 6. априла 1941. год. од стране 
Немачке, Мађарске, Бугарске и остали[х] савезника Тројног пакта, и 
пробоја фронта у Хрватској, тј. Савској Бановини, 11. априла 1941. године, 
на Велики Петак, и [након] повлачења Српске војске, мађарске трупе ушле 
су у Болман. На самом уласку Мађарске војске, један мађарски подофицир 
свратио је у прву кућу да заиште шибице, а домаћин куће Лазар (Лaца) 

[301] Autorova roditeljska i rodna kuća nalazi se u bolmanskoj Ulici Ankice Dobrokes, broj  Autorova roditeljska i rodna kuća nalazi se u bolmanskoj Ulici Ankice Dobrokes, broj 
4, u kojoj autor živi i danas.

[302] Летопис Српске православне парохије у Болману, година 1970, написао Павле 
Стајић.
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Бабић, узео је двоцевку и убио мађарског подофицира, па су њега одмах 
на лицу места убили мађарски војници[303]. Становници села Срби, сви сем 
старих, стали су бегати у шуме, Дарду и пут[ем] према Славонији, али 
су их поједини људи и војска вратили својим кућама са речима да се њима 
неће ништа десити уколико буду послушни властима. На сам дан уласка 
мађарски[х] трупа на Велики Петак, по обичају у порти горела је ватра, 
а мађарски официри упитали су шта је то и какво је то значење, а када 
су им објаснили, они су ушли у св. Храм без оружја и шапки и поклонили су 
Христовом Гробу.

На први дан Ускрса Мађарска војска ухапсила је Александра и сина 
му Миладина Јанковића, као и Славка Бабића, које је један Мађар пре[д]
ставио Мађарској војсци као четнике, а то из освете, које су терали све до 
Осијека[304] у пратњи војске и на барањској страни код Осијека их убили[305]. 
Након пет дана ухапшен је и Илија Бертић, који је убијен у болманској 
шуми “Топоље”, а исти је за освету пријављен Мађарској војсци и убијен. 
Са њиме је убијен и Богољуб Дадић, којег је један Шваба дао стрељати. 
Након неколико дана позвани су сви бивши четници у општину, где им је 
саопштено да се имају сваки дан јављати властима, тако једно ½ године.

Немци, становници Н. Болмана, саставили су један списак око 70 
угледних људи, Срба, који су требали да се стрељају, али их је спасио један 
мађарски подофицир и Мађари сељаци из Новог Бездана. Овим начином 
злу намеру нису успели па су покушали другим путем. После неколико дана 
сакупили су све ове угледне људе, а са њима и људе са свештеником из 
Јагодњака, јерејем Јанком Сокнићем, и све их пешице отерали у Вилањ и 
Печуј. Један Србин по имену Милан Шакић, а становник у Вилању, успео 
је све спасити и лично довести у Болман и Јагодњак. Њему се захваљује јер 
да није [било] њега сви би били убијени.

Након неколико дана Мађарска војска ухапсила је Ђурђа Прокића, 
земљорадника из Болмана, и сина му Живка и спровела их у Мајшке Међе, 
где су били изложени мучењу на мађарски начин вешања “кекетеш”[306]. 
Живко је одмах пуштен, а отац му Ђурађ мучен све док је давао знаке 
живота, затим су га предали својима [тј. његовима], који су га хитно 
пренели у болницу Шиклош, али је убрзо умро у Болману јер му није било 
спаса.

[303] Верзија погибије Лазара Бабића, коју је записао г. Павле Стајић, разликује се 
од оне која је овдје раније изнесена. Није нам познатко тко је био извор г. Павлу Стајићу. 
Приликом уласка мађарске војске у село убијена су два мађарска војника.

[304] У оригиналу написано “Осјек”.
[305] Usp. odlomke  Usp. odlomke Ubistvo Miladina i Aleksandra Jankovića i Ubistva Ilije Bertića, Bogo-

ljuba Dadića i Đurđa Prokića.
[306] Кекетеш (мађ. kikötés = привезати) – начин кажњавања у Мађарској војски кад се 

окривљени веже за ступ или дрво и батина.
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После ових наведених случајева настао је у Болману ред и мир све до 
1943. године. Народ је једино живео у страху. Верски живот је текао без 
икаквих сметњи. Свештеника су сви ценили и поштовали. Црква је увек 
била пуна верника. Сељацима је узимана храна, тј. жито уз наплату, а 
остављано је домаћинству 250 кг по души.

1942. год. Мађари су подигли споменик југозападно од св. Храма, 
према школи, који је стајао све до 1960. године, када је ископана рупа 
испред њега, где је затрпан и данас је још тамо у земљи.

Исте године, у Мађарску војску позвана су на редован рок лица која 
су рођена 1920-1921, као и “мункаши”[307] који су сачињавали радничке 
чете, које су копале ровове на Источном фронту према Русији. Од ових се 
нису вратили својим кућама: Јанковић Војин, погинуо као војник, [а] као 
“мункаш” страдали су: Мијатовић Војин, Здјеларевић [Здјeларовић, оп. 
Ј. Н.] Светозар, Недић Јован и Коцкар Илија.

Мир у селу је владао све до 1943. године, дотле док из Хрватске 
(Славоније) нису дошли Радован и Мирко Бошковић “Пушкин” да 
прикупљају српску омладину да сарађује за покрет “партизана” и за 
ослобођење. Они су то делимично и успели. Мађарске власти су то 
осетиле па су у тај покрет – “организацију” - убацили и једног Србина из 
Дарде, Милинка Мединца по надимку “Фуко”, који је био добро плаћен 
од стране мађарски[х] власти, те је издавао планове овог покрета, тако 
да је издао и Миладина Поповића и Анкицу Доброкес, које су власти 
почетком маја месеца 1944. године и ухапсиле, као и Љубомира, Милорада 
и Милоша Милинковића из Мајшких Међа. Исти су однешени у Немачку 
у логор “Дахау”, где су и страдали. Након неколико дана покупљена је сва 
српска мушка омладина и однешена на рад у Немачку и то 1924-25, 26. и 
27. годиште, од који су у Немачкој и страдали: Милан Поповић “Мадар”, 
Милан Поповић “Брк” и Бранко Иванчевић.

Босанци (солунски добровољци), насељени 1921. године у Болман, 
приликом уласка мађарски[х] трупа у Болман, истерани су из својих кућа, 
са своје земље и без покућства [су] их протерали у Босну, а у њине куће 
су населили Мађаре («витезе”) из Горње Мађарске. Исти су се вратили 
својим кућама по свршетку Другог светског рата, са умањеним бројем 
чланова породица, од који[х] су неки умрли, а неки и убијени, као Ђукан 
Сердар и Миле Маријановић. Земљу су своју добили и у тешким приликама 
почели да је обрађују.

[307] Мункаш (mađ. munkás) – радник. Све категорије принудно мобилисаних радника 
у хортијевској Мађарској носиле су заједнички назив “мункаши” – радници. “Мункаши” 
су били распоређивани по четама и батаљонима, добивали су униформе, као и њихове 
старјешине, али нису били наоружани.
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У првим данима 1941. године 
све Цигане у Болману сакупили су на 
једно место, где [су] оне који су рођени 
у Славонији, људе, жене, омладину 
и децу, њих 49 (четрдесетдевет), 
спровели преко Драве у Славонију и 
дошавши на средину реке Драве све их 
мађарски жандари потукли, тако да 
у Славонију нису ни стигли. Остале су 
пустили кућама, али су их све редом 
шишали и дезинфекцију вршили над 
њима.

•	Мајшке	Међе

Мађарске трупе у Мајшке Међе ушле су исти дан као и у Болман, 
11. априла 1941. г. на Велики Петак. Одмах по уласку трупа ухапшени су 
Филиповић Риста и Стојановић Сава, па су исти дан и убијени у Зеленом 
пољу (пустара), а претходно су себи морали ископати раке. Убијени су 
јер су пуцали из пушака на мађарске војнике приликом њиховог извиђања. 
Одмах након неколико дана Мајшкомеђанце су истерали из својих [тј. 
њихових] кућа, тако да су избеглице Србе из Мађарске од 1921. године 
иселили из својих [тј. њихових] кућа на сред Мајшких Међа са речима да 
иду где знају и где и[х] ноге носе. Неки су отерани у логор «Шарваз»[308] са 
неколико Црногораца. Остали Црногорци и Херцеговци интернирани су у 
Црну Гору и Херцеговину, оставивши све своје у кућанству, тако да су целе 
Мајшке Међе они [тј. окупацијска власт] по кућа[ма] населили Мађаре 
(“витези”) из Горње Мађарске.

[308] Vjerovatno se misli na mađarski radni logor  Vjerovatno se misli na mađarski radni logor Šarvar, o kome je Laslo Tot 2009. 
godine snimio dugometražni dokumentarni film Anđeli iz tvrđave od blata, posvećen stradanju 
kolonista i dobrovoljačkih porodica. “U taj logor odvođene su mahom srpske porodice koje 
su se u Vojvodinu (a tada je Baranja bila u sastavu Vojvodine, op. J. N.) doselile nakon Prvog 
svetskog rata, kao i Slovenci iz Lendave. U kuće porodica koje su odvedene u logor u Šarvaru 
naseljavani su Mađari iz Moldavije. Bila je to ‘osveta’ fašističkog režima Mikloša Hortija za 
gubitak Vojvodine, koji je Mađarska doživela nakon raspada Austro-Ugarske Monarhije, posle 
Prvog svetskog rata. U filmu govore preživeli logoraši iz Šarvara, ali i Mađari koji su bili 
naseljavani u kuće porodica koje su odvedene u Šarvar. Te Mađare su 1944. godine partizanske 
vlasti proterale u Mađarsku.
Prema podacima Muzeja Vojvodine, od 1941. do 1945. godine, u logoru u Šarvaru, koji je bio 
smešten u halama tekstilne fabrike, umrlo je 1.500 logoraša, a među njima najviše dece do 15 
godina. U logoru nije bilo egzekucija, ali su logoraši umirali od napornog rada i iscrpljenosti.” 
(Prema vijesti agencije Beta od 13. IV. 2009; preuzeto u oktobru 2010. s bloga Dinka Gruhonjića: 
http://dinkogruhonjic.blogspot.com/2009/04/film-lasla-tota-o-stradanju-u-radnom.html)

Slika	54	–	Fuko,	Stanoja	Dobrokes,	
Stevo	Manojlović	u	Bolmanu	(godina	
nepoznata)
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У логор “Шарваз” истеране су следеће породице које су осумњичили 
као четнике: Ђелановић Александра, Салманџић Познана, Марковић 
Милоју, Штучић Симу и Ђоку, Жунић Симу, Саркањац Боривоја, 
Јанковић Дамјана и Срдић Владимира. Од наведених својим кућама се 
нису вратили: Штучић Ђоко и Салманџић Познан.

У новосадској рацији убијен је Ивичић Познан, који је био 
југословенски жандар. На Источном фронту погинуо је Иванчевић Сава 
као мађарски војник, а као “мункаши” погинули су Поповић Тихомир и 
Јовановић Сава.

Приликом рације на омладину 1943. године и помагаче партизанског 
покрета у Стапару у “бази” ухваћен је Јован Лазић из Мајшких Међа, 
студент технике. Исти је на лицу места у “бази” тешко рањен и такав 
је однешен у … Нови Сад, где су га мучили док није умро. Од Црногораца 
и Херцеговаца у својим крајевима погинули, тј. убијени су следећи: 
Мандић Јефто и жена му Јустина, убијени у Херцеговини од “усташа”, 
Самарџић Бодан и син му Новак убијени у Србији од Немаца. У Црној Гори 
од Италијана су убијени: Бјелица Јаков, Вујовић Обрад, Вујовић Васо и 
Лакићевић[309] Петар.

Мајшкомеђанци изгнаници, који су са својим породицама живели без 
земље по Болману и Новом Бездану, надничили су, радили на поле туђу 
земљу, само да би сачували свој живот. Приликом повлачења мађарски[х] 
трупа из Мајшких Међа није се, као и у Болману, ништа десило. Мађари 
(“витези”), видећи да ће рат се изгубити по Немачку, Мађарску и њине 
савезнике, почели су рушити куће по Мајшким Међама, срушено је 11 
(једанајст) кућа.

После извлачења мађарски[х] трупа и “витеза”, Мајшкомеђанци су 
се уселили у [пре]остале своје куће коме није била срушена. Исто [су] се 
Црногорци и Херцеговци, ко је остао жив, вратили у Мајшке Међе.

•	Болманска	битка

После повлачења Немачке и Мађарске војске и пробоја фронта 
на Батини крајем новембра 1944. године руске трупе ушле су у Болман. 
Након два дан ушле су и трупе Југословенске народне армије, где су 
запоселе Драву. У тим окршајима, нападима на Белишће и Бистринце, 
било је много рањених југословенских војника, тако да су школа, кафана 

[309] Na spomeniku u centru Bolmana i u knjizi  Na spomeniku u centru Bolmana i u knjizi Nade Lazić naveden kao Petar odn. Pero 
Lakičević. Prema Leksiku prezimena Socijalističke Republike Hrvatske (str. 356) godine 1948. 
osobe s prezimenom Lakičević živjele su u Baranji u Belom Manastiru, Branjinom Vrhu i 
Petlovcu. Prezime Lakičević - četiri osobe u Štiljanovićevu (tj. Majškim Međama), koje su 
pripadale istoj porodici – spominje se još jednom, ali bi po abecednom redu na tom mjestu 
trebalo pisati Lakićević.
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и приватне куће биле претворене у болнице, где су носили прве рањенике. 
12. децембра 1944. године Југословенска војска прешла је Драву и ушла у 
Белишће и Бистринце у Славонију, где су се кратко време задржали јер су 
их немачке трупе избациле преко Драве. Овак[в]о стање стојало је све до 
6. марта 1945. г. 6. марта 1945. године немачке трупе пробиле су Дравски 
мостобран и ушле изненадно у село Болман, тако да се нису могли спасити 
ни сви људи и жене и то углавном старци, а ни стока и покућство. Народ 
је стао бегати у остала барањска села, па чак и у Бачку, не носећи ништа 
са собом. У селу је и остало нешто старији[х] људи и жена да сачувају 
своје добро. Југословенска војска се хитно повукла ван села Болмана на 
удаљеност од села око 2 км. Северно од села у винограде ...Ђукиш. Немачка 
војска је била у самом селу. Одмах се отворила и борба, која је трајала од 
6-22 марта 1945. године. У тој борби од бацача и метака погинули су у 
својим кућама:

1. Бранко Бојанин,
2. Тодор Бојанин,
3. Стеван Стајевић,
4. Младен Јанић,
5. Јелена Бијелић,
6. Милица Бошњак,
7. Душан Колар,
8. Марија Ковачевић,
9. Латинка Бијелић.

Југословенска војска и поред многих покушаја није могла истерати 
немачку војску из села и поред силних жртава, јер је на цркву била 
постављена немачка извидница, која је посматрала положаје. Све док није 
дошла у помоћ руска војска, која је са “каћушама”, које су биле постављене 
у Ширине, упалила торањ на цркви, онеспособила извидницу и упалила 
село. Црква је сва изгорела, а са њоме и немачки војник. У тој страхоти 
Божидар (Божа) Бојанин, видећи да ће све изгорети, улети у цркву и узе 
Крст, Дарохранилницу са Лествицама, Антиминс, Путир и Јеванђеље, 
које је чувао све док се месни свештеник јереј Милорад Михајлов није 
вратио у село, који је са својом паством побегао испред Немачке војске. 
Од св. Храма остали су само зидови.

Село је изгорело 50/100 јер су куће већином биле покривене трском. 
Стока је силна изгинула, амбареви са житом и сточном храном изгорели. 
Немачка војска се затим извукла у Славонију преко Драве, а после два 
дана ушла је у село Југословенска војска. Болманци који су били у Барањи 
вратили су се у Болман, али видећи само згаришта у селу и празне куће, 
вратили су се у швапска села која су била празна и тамо се настанили, 
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све док нису успели себи куће саградити. На уласку у Болман после борбе 
лош ваздух се осећао од изгинули[х] војника који су слабо били укопани, а и 
силне стоке коју нико није уклонио. Болманце изгинуле они који су остали 
за време борбе у Болману само су их у својим кућама укопали. Све до краја 
рата су [тамо] и лежали.

Тешко је у село и било доћи од силних мина које су Немци поставили 
кроз село и атар болмански. Људи своје земље нису могли орати све док 
минери нису очистили поља од мина, од којих је и Глиша Доброкес страдао. 
Приликом орања земље многи војници Југословенске војске су изоравани 
јер су били плитко укопани.

Тешко је било почети живот на згаришту.

Уместо свога изгорелог покућанства добивано је швапско. Куће су 
подизали, све су добили од власти бесплатно сем мајстора.

Свештеник се вратио у парохију и у парохијском стану су две собе 
адаптирали и претворили у богомољу.

Храм је делимично поправљен тек 1960. год.

У Болману, 17. марта 1970.
накнадно забележио
јереј Павле	Стајић,
пр.[ивремени] парох болмански

Slika 55 - Delegacija antifašističkih boraca polaže vijenac 
na oštećeni Spomenik (Bolman, marta 2008)
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•	Заборав

Наводећи имена жртава борбе против окупатора и приче које се вежу 
уз њихове судбине, покушавамо их сачувати од заборава. При томе поново 
чинимо неправду онима чија имена нису на списку, који су намјерно или 
грешком изостављени са спискова жртава прављених послије рата и о 
којима приче нису остале у сјећању.

Сваку жртву највише жали властита породица. Посебно је било тешко 
породицама погинулих за чије се гробове није знало или су се водили као 
“нестали”. Не само да их нема, већ породица није имала прилике опростити 
се од њих како то обичаји захтијевају. На њих није звонило звоно, нису 
имали опијела, немају крста, дуплијери и свијеће могу им се запалити само 
у цркви, нису забиљежени у црквеним књигама умрлих и сјећање на њих 
углавном нестаје нестанком њихових родитеља, браће и сестара. Њихова 
породица остала је без задње утјехе и није им могла подићи споменик, на 
споменик ставити њихову слику, некад и двије-три слике, да их виде они 
који прођу покрај њиховог гроба. Није било прилике ни да се на споменик 
напише неколико ријечи или неки стих као епитаф или чак да се око 
гроба подигне кована ограда. Кад је гроб непознат или кад се неко води 
као “нестали”, онда породица - прије свега мислимо на родитеље и дјецу 
погинулог или несталог па онда и на браћу и сестре - нема гдје отићи и 
упалити свијеће, очитати молитву, однијети шарено јаје на Ускрс, јабуку и 
орасе на Бадњак и све што већ иде. Немају гдје показати своју жалост.

Гробови погинулих војника у прохујалим ратовима виде се и данас 
на болманском гробљу. Већ изблиједјела слика и маховина на каменим 
споменицима, старим неријетко и више од сто година, на запуштеним 
гробовима, говоре да од породице ти покојници у Болману и ближој околини 
више немају никога. Осим злом судбином, они за чији се гроб не зна или 
се воде као “нестали” кажњени су и заборавом. Успомене на њих много 
брже нестају. А ако је иза њих и остала нека стара фотографија, обично у 
униформи, сљедећа генерација можда их више неће ни препознати.

Међу жртвама наведеним у овој књизи доста је оних за чије се 
гробове не зна, но бар знамо њихова имена. Жртвама ратова вођених прије 
Другог свјетског рата, а који нису сахрањени у Болману, не знамо ни број 
ни имена. На крају крајева, никог то више ни не занима, увијек долазе нови 
ратови и нове жртве, а пријашње жртве се заборављају.
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Poslije rata
•	“Ćorava”	kutija

Prošao rat, došla sloboda, a s njom i prvi slobodni izbori: “Nećemo kralja, 
hoćemo Tita, narod se pita”. U Bolmanu još nisu pravo ni došli sebi od posljedica 
Bolmanske bitke, kad evo ti izbora. Kad su Bolmanci čuli da sve što imaju više 
nije ni “moje” ni “tvoje”, već “naše”, toliko su se uzrujali i narogušili da ih 
nije mogla obradovati ni vijest da će graditi komunizam u novom društvu. Nisu 
najbolje stajali ni s klasicima marksizma. Dok su za Lenjina čuli, o Marksu i 
Engelsu “baš et’ nešt’ i ne_znamo, al’ nek i’ nosi vrag koji i’ je i donjo”. “Kapital” 
za njih nije bilo najpoznatije djelo Karla Marksa, već “ono što_s’ stekli otac, 
djeda, spramdjeda i čukundjeda”. Uza sve to, nastup nove vlasti uopšte prema 
selu, često ponašanje prema seljacima kao “narodnim neprijateljima”, bahatost 
i bezobrazluk s kojima je nova vlast nastupala prema stanovnicima Bolmana, 
stvarali su odstojanje Bolmanaca prema novim vlastima. Odstojanje nisu 
mogli smanjiti ni preživjeli borci Sedme vojvođanske i drugih brigada, kojih u 
Bolmanu nije bilo malo, kao ni činjenica da je u borbama poginulo dosta boraca 
iz sela. Predratni i ratni komunisti i rodoljubi - Jovan Lazić, Miladin Popović 
i drugi - stradali su u ratu i nisu mogli djelovati na selo. Upravo, nerazumljiv je 
prezir koji Bolmanci osjećaju prema novoj komunističkoj vlasti (a i ista vlast 
prema Bolmanu), posebno kad se uzme u obzir da se baš u Bolmanu odigrala 
teška i krvava bitka, sa stotinama poginulih, u kojoj je selo bukvalno razrušeno 
pa je bilo za očekivati da Bolmanci podrže vlast koja je vodila bitku, a desilo se 
upravo suprotno. No, borba je ipak bila jedna stvar, a komunizam poslije rata 
potpuno druga stvar. Seoska sirotinja prkosila je pjevajući: “Ko ne voli Tita i 
partije, nek se seli iz Jugoslavije”.

Uglavnom došli izbori i na “ćoravu” kutiju metnuli koprive, a na Titovu 
cvijeće i “ajmo, drugov’ i drugar’ce iz Bolmana, na glasanje”. “Drugov’ma i 
drugar’cama” iz Bolmana bilo je jasno da više nema ni monarhije, ni kralja, ni 
starog sistema, ali ipak je velika većina glasala u “ćoravu” kutiju, iz inata novim 
vlastima. To glasanje prisjedalo je Bolmanu dugo godina.

•	Propadanje	sela

Kako smo već naveli, prilike nakon Drugog svjetskog rata nisu nikako 
pogodovale razvoju sela. “Obaveze”, “otkupi”, utjerivanje u seljačke radne 
zadruge i slični eksperimenti nakon završetkа rata, koji dovode Bolman 
do stanja gladi i neimaštine nezapamćenih do tad, uskoro se dopunjavaju i 
novom zemljišnom politikom, koja znači uvođenje maksimuma (10 hektara 
-17 katastarskih jutara) te oduzimanja ostale zemlje preko maksimuma. Time 
propadaju imućniji domaćini u selu, a podjela zemlje siromašnima ne donosi 
gotovo nikakav pozitivan pomak te se može slobodno reći da je zemljišna politika 
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jedan od razloga raseljavanja sela. Nastojanje da se od Baranje stvori jedan veliki 
kolhoz[310], kojim će se upravljati iz centrale, uglavnom ne u interesu ni Baranje, 
a ni samog kolhoza, već “u širem društvenom interesu”, dovodi do toga da se 
zemlja na razne načine prosto otima od seljaka. Nastoji se na svaki način stvoriti 
što veći kompleks zemlje u državnom, a nakon toga u društvenom vlasništvu. 
Iz godine u godinu smanjuje se površina zemljišta u vlasništvu seljaka iz sela 
na račun državnog zemljišta. To je samo nastavak zemljišne politike, koja, iako 
socijalno pravedna i može se reći čak napredna za radničku klasu, zapostavlja 
seljake i želi od njih stvoriti radničku klasu.

Dolazi do jednog zanimljivog preokreta: nekadašnji nadničari i bezemljaši 
sad se mogu trajno zaposliti i postati radnička klasa, dok bogate “gazde” kod 
kojih su išli u nadnicu stagniraju ili propadaju. Seoski posjed bio je premali da 
bi se značajnije razvijao, a nova vlast nije dopuštala veći posjed jer bi to ličilo na 
restauracija kapitalizma, tako da dugo vremena nije imao nikakvu perspektivu, 
a stoga su i uslovi života na selu bili mnogo lošiji nego u gradovima. Nakon 
osnovne škole većina radno sposobnog stanovništva, upravo iz tih razloga, 
odlazi radi zaposlenja, jer perspektive u samom selu i u životu od poljoprivrede 
nije bilo, a u samom Bolmanu nije bilo ni jednog pogona “Belja” oko koga bi 
se stvorilo radničko naselje, tako da raseljavanje sela neprestano traje, a broj 
seljačkih domaćinstava stalno se smanjuje.

Prvo se smanjuju i polako nestaju starosjedilačke porodice iz 18. i 19. 
vijeka, a onda za njima, malo po malo, i doseljenici u 20. vijeku. Selo počinje 
nestajati iz samog središta, prve prazne kuće pojavljuju se u glavnoj ulici, zatim 
na samoj periferiji. Sedamdesetih godina 20. vijeka nestaje i romsko naselje, koje 
je imalo osamdesetak kućeraka. Bolman je do osamdesetih godina demografski 
prepolovljen u odnosu na maksimalan broj stanovnika.

Mišljenja smo da narodna vlast Bolmancima nikad nije zaboravila glasanje 
u “ćoravu” kutiju, pored toga što i općenito nije marila za selo. Iako socijalno 
osjetljiva, nova socijalistička država dugo je zanemarivala seljake i nikad ih 
nije izjednačila s radnicima. Povoljni krediti, kojima je godinama kupovan 
socijalni mir, ne dolaze do seljaka ili dolaze u neznatnoj mjeri. Sami stanovnici 
Bolmana, ako i grade nove kuće, ne grade ih više u Bolmanu, već uglavnom u 
Belom Manastiru, jer “nije sad čojk onaj koji nema kuć’ u Belom Manastir’”. 
Efekti jeftinih kredita u selu se jedino vide samo u tome da se umjesto blatnjavih 
sokaka grade asfaltne ceste, ali sad je kasno: selo je prepolovljeno.

No, vremenom se položaj seljaka koliko-toliko popravio. Čak se država 
sjetila da je i seljacima potrebno penzijsko osiguranje, ali i sama socijalistička 

[310] Kolhoz (ruska kratica od коллективное хозяйство : kolektivno gazdinstvo) – 
kolektivno poljoprivredno seljačko gazdinstvo u Sovjetskom Savezu.
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domovina trči svoj “posljednji krug” i uskoro nestaje. Ali, ako je netko pomislio 
da seljacima ne može biti gore nego u socijalizmu, ima prilike da se danas uvjeri 
u suprotno.

Stari ljudi nikad se nisu pomirili s “komunizmom”, ni s time da su ih 
“ćerali” po ulicama s tablama na kojima je pisalo: “ja sam špekulant”. Nisu 
zaboravili ni one koji su “odali po tavan’ma” kako bi namirili “obavez’”. 
Razumljivo je odstojanje imućnijih seljaka prema novoj komunističkoj vlasti, 
ali nikako ne i siromašnijeg sloja stanovništva jer je siromašniji sloj živio mnogo 
bolje nego ranije i nije imao ništa za prigovoriti novim vlastima, a nije ga bilo 
briga za to što su nekom oduzeli njegov “kapital”.

Tako je bilo sa starijim ljudima, a kod mlađih bilo je malo drugačije. Oni 
nisu imali ona negativna sjećanja iz vremena rata i poslije rata, bar ne kao stariji, 
ali nisu imali ni od koga naučiti da od toga komunizma mogu imati koristi i da 
mogu biti veliki komunisti, a da baš nemaju ništa zajedničkog s komunizmom. 
Kad su shvatili da biti komunista uglavnom znači imati privilegiju, bilo je već 
kasno za samo selo, ali za neke od njih i nije bilo kasno, došlo im je bilo baš 
“taman”.

U Bolmanu se često kaže, kad se priča o nekome koga više nema: “E, 
sad da ustane iz groba pa da vidi...” Kažemo i mi: e, sad da ustanu pa da vide. 
Stvarno odnio vrag i Marksa, i Engelsa, i komunizam, a usput je odnio i “ćoravu” 
kutiju, a većinom i njihov “kapital”. Možda bi vidjeli još nešto: kako nekad 
najveći komunisti sad trče u crkve. Takvi su upravo i srušili komunističku vlast 
te na sva usta psuju baš komunizam. Ono što kažu u Bolmanu: “Da sam juče 
umro, ne_b’ danas znao!”

•	Ko_j’	za,	a	ko_j’	protiv	Partije

Došla partija na_vlast i oni pametniji poital’ i krstove i križeve, i ivanjske 
i adventske vijence, i ikone i brojan’ce i trk u partij’. Je_l’ da to nije nešt’ što 
mož’ valjat’ za džep, ti koji_s’ to urad’li, ne_b’ bil’ u toj partij’. U Bolman’ ope’ 
gledaju kak’ u drugim sel’ma idu u partij’ i sprdaju se još s tim. Dok su se osjet’li 
šta_j’ to i zašto_j’ to, svi komitet’ pun’.

 Pao i partijski rad u_sel’ pa moral’ dolaz’ti partijaš’ iz drugi’ sela bješnjet’ 
po Bolman. Tam’ neđe 1949-1950. god’ne dođe red da se mal’ sredi stanje u 
partijskoj organizacij’ u Bolman’. Dođe neki drug Šestanović iz Monoštora, 
sasluša partijce i daje izvještaj komitet’: “Svi u partijskoj organizacij’ i u sel’ su 
za komunizam, osim Vice, Mile, Ile…( i još jednog iz Majški’ Međa).

Sve_b’ to bilo dobro da članov’ partijske organizacije nis’ bil’ sam’ Vico, 
Mile, Ile. E, da, i onaj četvrti iz Majški’ Međa.
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Članov’ partije u sel’ prenose taj isti izvještaj radnom narod’ ovak’: U 
Bolman’ su za partij’ sam’ Vico, Mile, Ile (i onaj četvrti iz Majški’ Međa), a vi svi 
drugi ste za kralja.[311]

Makar_šta! Možda ti drugi sam’ nis’ bil’ dovoljno “informiran” je_l’ je 
još 1945. god’ne, poslije Bolmanske bitke, neki Marko	Prgaljito (neki kažu i 
Frgaljito), Cigan po nacionalnosti, pjevo: “Da živi drug Tito i njegova sin, šta 
će biti naše kralj”.[312]

•	Put	u	vedrinu[313]

“Pogledaj, druže, od puste želje, budućnost našu i graditelje” stihovi su 
nezaboravnog Branka Ćopića[314], koji jasno govore o poletu novog društva i 
želji da se izgradi ratom porušena zemlja. A porušenog nakon Bolmanske bitke 
bilo je itekako i u Bolmanu. Rijetko je koja kuća ostala čitava, a bilo je sokaka 
gdje je tu i tamo ostala neka kuća, a ostale su “gorele” i rušile se u plamenu. 
Mnoge od zapaljenih kuća nisu se više ni obnovile, dio stanovništva ostao je u 
drugim mjestima, drugi su popravili svoje kuće, nekako se snašli.

No, polet izgradnje i budućnost koju je nudila nova država, kao što je 
“obišla” i mnoga druga sela, “obišla” je i Bolman. Čak umjesto bolje budućnosti 
i izgradnje, nastupile su “obaveze”, kad su se revni skupljači “obaveze” penjali 
na tavane, spuštali u bunare, pretresali pljevu u pljevnjaku, probadali slamu i 
sijeno tražeći sakriveno žito i ostalo koje su “nesavjesni” drugovi seljaci sakrili. 
Nije bilo prvi put Bolmancima da nešto sakrivaju i sklanjaju za sebe, i onako 

[311] Prema sjećanju  Prema sjećanju Radovana Stojanovića.
[312] Isto. Isto.
[313] Naslov jedne zbirke pjesama  Naslov jedne zbirke pjesama Branka Ćopića, izdane u Zagrebu 1963. godine.
[314] Pjesma  Pjesma Naše proljeće, zbirka Put u vedrinu.

Slika	56	–	Smiljan Petrović i Stanoja Simić sviraju Vidoji – 
Vici Kovačeviću i društvu u bircuzu



                   233Iz historije sela i crkvene op{tine

se oskudijevalo u tim ratnim i poratnim godinama, pa nešto se mora ostaviti za 
sebe. “Traž’li_s’ nekad i madžarski vojnic’ marvu – divan’li s’ Bolmanci – mi 
sklonimo krav’ u_pljevnjak. Dođu vojnic’, vide nema ništ’ u_štal’, al’ čuju da 
krava muče u_pljevnjak’, al’ okrenu se i odu. Ne idu u_pljevnjak. Al’ kad su ovi 
došli, sačuvaj Bože!”[315]

Vođenje “špekulanata” po selu s tablom oko vrata te slanje u zatvor zbog 
neizvršavanje “obaveze” trebalo je da poveća posustali polet izgradnje novog 
društva. “Srećom” po selo, netko se sjetio genijalne ideje drugova boljševika 
i počeo osnivati seljačke radne zadruge, koje, za razliku od izgradnje i bolje 
budućnosti, nisu obišle ni Bolman, ni okolna sela. “Tak’ šta svijet još nije vidjo, 
ne_znaš da_l’ da se smiješ il’ da drečiš” komentar je bio starih ljudi. Mogli su 
se samo smijati gledajući kako se radi u zadrugama, ali i “drečati” gledajući 
kako crkavaju konji koje nitko ne hrani, a naročito kad su ljudi morali danima, 
mjesecima, pa i godinama, jesti proju.

Nakon svega toga nisu voljeli ni čuti za proju, a ne vidjeti je. Ni dućandžije 
je nisu donosile u dućan, niti ju je itko smio spomenuti, toliko su je “bil’ sit’”. 
Ono što su mislili da se nikad neće desiti, da budu gladni, desilo se u to vrijeme.

Na sreću, prestale su i “obaveze” i nestale zadruge. Selo se oporavilo, 
bar toliko da nisu bili gladni i da nisu morali jesti proju. Mogli su se poslije, po 
svom starom, dobrom običaju, sprdati s tim vremenima, ali najčešći komentar 
na ideologiju i ideologe “obaveze” i zadruga bilo je ono pravo domaće: “Kurtalo 
i’ bilo!”

To što Bolman nije bio predviđen za “put u vedrinu”, ne znači da takvog 
puta negdje dalje nije bilo i da ga nema i sad.

•	Torbu	na	leđa…
Ono što je nekad bilo teško, u novoj, narodnoj državi bilo je mnogo 

lakše: školovati se. I nekada su, u vrijeme Kraljevine, darovitu djecu pokušavali 
učitelji, sveštenik ili viđeniji ljudi u selu nekako “dat’ u_škul’” i školovati ih. U 
novoj državi školovanje je bilo lakše, pod uslovom da dođeš do škole. Ako živiš 
u Bolmanu, a škola je u Monoštoru (Belom Manastiru), moraš u školu, a nemaš 
kako, već pješke preko Karaševa. Svaki dan.

Đaci iz Bolmana stizali su i do najviših akademskih zvanja, ali ipak, u 
odnosu na broj stanovnika, školovao se mali broj djece.

Neko sa strane, gledajući to, prokomentarisao je: “Mjesto da idete u_škul’, 
vi sam’ kokuruz u torbu, torbu na leđa pa ajd’ krncima u_Gakovac”. Ništa od 
“škule”. “A moj otac je mogo školovat’ ne sam’ mene, već cijeli sokak”, sjeća se 
Radovan Stojanović.

[315] Zapisano prema bolmanskim „ Zapisano prema bolmanskim „apisano prema bolmanskim „pripovijetkama”.
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•	Drugovi	Bolmanci	(ne)izvršavaju	građansku	dužnost

E, fala dragom Bog’, dođe jednom i sam narod na vlast, preko koga će 
drugog neg’ preko svoje Partije. A Partija stvor’la narodnu vlast, al’ viđ’ sad, 
nešt’ ta narodna vlast kanda baš i nije po volj’ ovima u Bolman’. Ajd’ što im nije 
bila po volj’ ona carska, pa onda kraljevska, pa okupatorska, al’ narodna!

Trebalo et’ i naran’ti sve te u grad’, sve drugove i drugar’ce i sav radni narod 
u našim razvijenim, a naročito nerazvijenim krajev’ma. A ko će i’ naran’ti ako 
ne “bogata” Baranja. Istini za volj’, Partija_j’ odavno prepoznala u baranjskim 
sel’ma ostatke starog društva, kulake i ostale reakcionarne elemente, koje_j’ 
trebalo dobro oporezovat’, kako ne_b’ vod’li ponovnoj restauracij’ kapitalizma, 
al’ istovremeno aktivnim društveno-političkim radom omoguć’ti im da postanu 
korisni članov’ društva, koji jednog dana mogu stat’ uz bok radničkoj klas’.

Nije niko ništ’ ot’o od seljaka, ne_daj Bože, pa valda_j’ ovo pravna 
država, već su donesene “Uredbe o obaveznom otkupu...” svega što_j’ trebalo 
za razvoj narodne privrede. Mjesni narodni odbor zato lijep’ razreže (“svako 
prema mogućnostima”) obavez’ drugov’ma seljac’ma i seljankama iz Bolmana 
šta sve moraju “predat’” komisij’ za otkup.

Mjesto da s pjesmom krenu na rad, ko svi napredni članov’ društva, ovi 
drugov’ i drugar’ce se počel’ pravdat’: te nije rod’lo, te sušna god’na, te potuko 
led, te pocrkala marva, te nema više. Dobro_s’ procijen’li drugov’ iz Partije: 
reakcionarni elementi. Zato kren’li on’ preodgoj’ti te elemente. Potrpaju i’ u 
zatvor, vode kroz selo s tablama đe_j’ napisato koješta, al’ ne ide. Onda Narodni 
odbor Bolman preda nji’ Kotarskom narodnom odbor’ Beli Manastir, Komisij’ 
za kažnjavanje prekršaja[316].

Pratimo Rešenje o prekršaju, koje je donijela Komisija za kažnjavanje 
prekršaja Kotarskog narodnog odbora Beli Manastir, 2. I. 1948. godine, broj 
17987/48. Citiranim aktom kažnjavaju se Dobrokes Mladen, Kovačević Ilija, 
Bošnjak Mito, Kis[317] Petar, Tomašev Jozo, Kovačević Pero.

“Dobrokes Mladen kriv je što je po razrezu M.N.O.-a [318] Bolman imao 
predati pšeničnog viška 44 mc. Od toga je predao 16 mc i 50 kg.” Kazna: 20.000 
dinara.

“Kovačević Ilija kriv je što je po razrezu M.N.O-a Bolman dužan bio 
predati žitarični višak u pšenici 21 mc i 15 kg. U ječmu 9 mc i 32 kg. U zobi 
24 mc i 80 kg. Od toga je do današnjeg dana predao u pšenici 12 mc i 86 kg...” 
Kazna: 45.000 dinara.

[316] Zapisano bolmanskim „ Zapisano bolmanskim „divanom”.
[317] Zapravo  Zapravo Kiš. Prema Leksiku prezimena SR Hrvatske u Novom Bolmanu su 1948. godine 

živjele tri osobe s prezimenom Kiš, koje su pripadale istoj porodici.
[318] M.N.O. – kratica za „mjesni narodni odbor”.
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Bošnjak Mito je kažnjen s 50.000 dinara, Kis Petar sa 10.000 dinara, 
Tomašev Jozo s 45.000 dinara, Kovačević Pero s 10.000 dinara.

Dalje u izreci Rešenja stoji: “U slučaju nenaplativosti prednje novčane 
kazne pretvara se ista kod svakog pojedinog okrivljenika za svakih nenaplaćenih 
50 dinara u jedan dan popravnog rada, no ova kazna ne smije premašiti 
vremenski rok od tri mjeseca”. Okrivljenima je ostavljen rok od tri dana da 
predaju “diferenciju” pšenice otkupnom poduzeću Baranja u Belom Manastiru, 
“pod teretom krivičnih pravnih posledica po Zakonu o privrednoj sabotaži”. 
U obrazloženju se navodi: “Sa nepredanih gornjih viškova okrivljeni ometaju 
pravilno odvijanje našeg privrednog političkog plana i time škode sigur.[noj] i 
dobroj ishrani trudbenika kako na gradu tako i na selu”.

Kotarski narodni odbor Beli Manastir, 27. jula 1948. pod brojem 13926/48, 
donosi Rješenje o prekršaju, a okrivljenici su: Janković Vaso, Dekić Sofija, 
Borovac Đoko, Bijelić Jovan, Kozić Lazo, Pipus Jožef, Marković Živko, 
Tomašev Jozo, Stojanović Petar, Vuković Jovan, ud[ovica] Major Eržebet, 
Mijatović Taso, Prokić Živko. Najviša kazna je 50.000 dinara, a najmanja 
1.000 dinara.

U obrazloženju se navodi: “Protivu okrivljenika je podnesena prijava, da 
su počinili u dispozitivu opisani prekršaj. Okrivljeni su saslušani na licu mesta i 
u celosti priznaju, da nisu na vreme izvršili isporuku, niti u glavnom posle toga 
vremena, ali im je odbrana ta, da momentalno nisu bili u mogućnosti toj svojoj 
obavezi isporuke stoke ili vune udovoljiti.

Slika	57	–	Folklor pred Zadrugom (Bolman, 1965)
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Ova odbrana kao neumesna ne može se uvažiti i ima se odbiti, jer su 
okrivljeni dužni bili kao imućniji ljudi i po svojim prilikama starati se, da na 
upitno vreme ovu razrezu Mesno NO-i po Uredbi o otkupu za klanje stoke i 
po Uredbi o otkupu vune blagovremeno pribaviti stoku odnosno vunu, kako bi 
mogli toj svojoj dužnosti udovoljiti.

Kotarski narodni odbor pri izricanju kazne držao se u principu strožije 
kazne, kako bi te oštrije mere pozitivno delovale na sva ona lica, koja su nemarna 
i nehatna u pogledu vršenja svoje građanske dužnosti prema svojoj zemlji, ali ta 
kazna ima da deluje i na sve one koji su slični okrivljenicima i koji bi se ovim 
svojim negativnim sta� koji može da rađa samo negativne posledice pokušali 
remetiti pravilan tok odvijanja naše državne privredne politike.”

•	Seljaci	–	“klasni	neprijatelji”

U tim “rešenjima” i “rješenjima” vidi se kako tada stvarno vlada bratstvo 
i jedinstvo jer kažnjavaju istim rješenjem Srbe, Hrvate i Mađare iz Bolmana, 
Novog Bolmana i Majških Međa.

Većina ljudi i žena koje ovdje spominjemo prošli su dva rata i različite 
vlasti, ali nisu ranije doživjeli da ih vode ulicama s obješenim tablama oko vrata 
na kojima piše “ja sam špekulant” i slično.

No, to i nije bila najgora stvar koja im se mogla desiti. Revoltirani svime 
što se događalo, oduzimanjem zemlje, “ćeranjem” u zadruge, siromaštvom, 
bahatošću nove vlasti, neki baš i nisu mogli sakriti svoje ogorčenje. Čuli smo za 
slučaj da je jedan od nezadovoljnih završio i na Golom otoku.

Nijedna vlast nije bila idealna prema selu i seljacima, ali gotovo nijedna ih 
nije gledala s više licemjerja, na “sva usta” govorila je o razvoju “našeg sela”, a 
s druge strane ih kao “klasne neprijatelje” uništavala i nastojala na svaki način 
uzeti njihovu zemlju. Seljačko zanimanje postalo je sinonim za neobrazovanu, 
glupu i primitivnu osobu (“Baš si seljak!”). Na selu se živjelo najlošije, najmanje 
zarađivalo, dugo vremena je trebalo da se dovede električna struja, a još duže 
kvalitetan put. Djeca seljaka nisu mogla dobiti nikakvu stipendiju, za njih nije 
bilo Titovog fonda. Sela koja su živjela isključivo od poljoprivrede siromašila 
su i propadala.

Socijalistička domovina nije uspjela doći do besklasnog društva i ostvariti 
teze klasika i neklasika marksizma i socijalizma, ali je definitivno uspjela 
obračunati se sa selom i “klasnim neprijateljima” na selu. “Klasni neprijatelji” i 
većina selā propali su i neće se nikad oporaviti. “I šta_b’ na to rekli Bolmanci, 
neg’ ono: A, šut’, tako_j’ moralo bit’!”
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Pošta
Pošta u Bolmanu otvorena je 2. maja 1884. godine[319].

Prilikom slanja pošte, adresa je morala biti na latinici, na mađarskom 
ili njemačkom jeziku, sve dok je postojala Austro-Ugarska Monarhija. Ime 
i prezime pisalo se isto tako na mađarskom jeziku. Nakon adrese slijedilo je 
zvanično ime sela u to vrijeme: Bolmány. Iza imena sela obično se pisalo ime 
županije: Baranya	megye (Baranjska županija), zatim ime države: Magyarország 
(Mađarska), a sve na mađarskom jeziku.

U Kraljevini Jugoslaviji pošta koja se upućuje u Bolman adresira se sa 
„zadnja pošta Jagodnjak”. Stanojе[320] Bojanin, trgovac iz Bolmana, radio je na 
tome da Bolman ponovo dobije svoju poštu i telefon. Na njegovo pismo stigao 
mu je ovakav odgovor:[321]

Kabinet
Ministra pošta, telegrafa    
i telefona
K. br. 8286/40                         Beograd, 1. VI. 1940.

Poštovani gospodine,
Pozivom na Vaše pismo od 9. V. 1940., 
a po nalogu Gospodina Ministra, javljam Vam 
da je rješenjem Gospodina Ministra odobreno 
da se u mjestu Bolmanu otvori ugovorna državna 
pošta i telefon, te da je danas naredjeno 
Direkciji pošta u Novom Sadu da pripremi sve 
potrebno za početak rada.
Sa štovanjem:

S e k r e t a r ,
[potpis]
Gospodin
Stanoje Bojanin,
trgovac,
Bolman
p. Jagodnjak

[319] Tri stoljeća Belja, str. 105. 
[320] Muško ime  Muško ime Stanoje Bolmanci obično izgovaraju u obliku Stanoja.
[321] Prijepis pisma iz ostavštine  Prijepis pisma iz ostavštine Stanoje Bojanina, trgovca iz Bolmana, sačinio dr. Stanoje 

Bojanin, njegov unuk. Dr. Stanoje Bojanin je historičar i autor knjige Zabave i svetkovine u 
srednjovekovnoj Srbiji : od kraja XII do kraja XV veka (Beograd, 2005; 435 str.).
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Struja
Bolman je električnu energiju dobio 28. decembra 1962. godine.

Ciglane
U okolini Bolmana postojale su dvije ciglane: Jauhova i Kobjakova.

Jauhova ciglana bila je iznad “Vodice”, a Kobjakova na putu prema 
Petlovcu, iza današnjeg Spomenika, s lijeve strane.

 Radile su do 1945. godine, nakon čega su srušene.

Обнова Храма
Болмански Храм светих апостола Петра и Павла срушен је у 

Другом свјетском рату, за вријеме Болманске битке. Од њега су остали 
само зидови и оно неколико ствари изнесених прије него се све срушило и 
нестало у племену.

Прошао је и рат и дошао мир. Парох у Болману је Милорад 
Михајлов, дипломирани теолог. Он, скупа с црквеним одборницима, 
почиње активности на скупљању материјала за обнову Храма.

Током 1946. године скупљани су прилози у околним барањским селима 
и за износ од 60.000 динара купљен је цријеп у Апатину. Из Новог Сада 
донијет је иконостас из затворске капеле, који је, према Урошу Предићу, 
насликао Аца Џигурски[322]. У Летопису [323] Милорад Михајлов наводи 
да је “Игњатија Јовичић, земљорадник из Белог Манастира, поклонио 
сву кровну грађу за цркву”. Но, постављено Поверенство, које сад дјелује 
умјесто Црквеног одбора, није почињало с радовима и парох се одлучио 
предложити ново Поверенство.

Занимљиво је да је и сама Српска православна црква одустала од 
начина избора црквених савјета и одбора на дотадашњи начин да га бирају 
сами вјерници с правом гласа. Умјесто тога уводи се много “демократскији” 
начин избора да их предлаже сам парох, без утицаја вјерника. Разлоге за 
такав поступак свакако треба тражити у околностима у којима се послије 

[322] Александар Џигурски (енгл. Alexander Dzigurski, 1911-1995, рођен у Старом 
Бечеју) – српски сликар. Од 1949. године са супругом Ленком и кћерком Јеленом живио 
је у Сједињеним Америчким Државама. У почетку је у Америци сликао за православне 
цркве у Пенсилванији, Охају и Висконсину, а касније се посветио пејзажима. На неким 
интернетским страницама називају га најпознатијим српским сликарем у Америци. Након 
смрти супруге Ленке поново се оженио медицинском сестром Dorothy T. Travis, с којом 
је имао сина Alexanderа Dzigurskог II, рођеног 1968. у Калифорнији, који је наставио 
његов рад.

[323] Летопис Српске православне парохије у Болману, година 1949, написао парох 
Милорад Михајлов.
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рата нашла Српска православна црква и вјероватно у жељи да се спријечи 
улазак комуниста и њихових присталица у црквене одборе. Црквени одбори 
уствари нису више ни постојали, умјесто њих бирала су се “поверенства”. 
По новим црквеним прописима повећава се утицај пароха, који има 
одлучујућу улогу и у економским питањима, има могућност промјене 
повјеренства и постепено сам преузима послове које је раније искључиво 
обављао црквени одбор. То у Болману доводи до сукоба између чланова 
Одбора - Повјеренства и пароха и успорава рад на обнови Храма.

Рад на обнови Храма даље ћемо пратимо према записима у 
цитираном Летопису. Како, дакле, Повјеренство не обавља своје послове 
довољно добро, парох предлаже нове чланове: Станоју Доброкеса и 
Живка Дворнића. Њих двојица довозе грађу те за црквени новац купују 
још грађе, купују 100 кг ексера, сав потребан креч и цемент и прикупљају 
новац по селу. Тада на сцену ступа Народни одбор из Белог Манастира. 
Миле Станић, предсједник тог одбора, који “убјеђује” пароха и оптужује 
појединце да су покрали задругу и државу, пријети дародавцима и намеће им 
већу “обавезу” јер кад имају за цркву, имају и за социјалистичку домовину. 
Пошто је социјалистичка домовина била “правна држава”, могли су се 
жалити на такав поступак друга из Народног одбора. Кад су схватили да се 
требају жалити управо истом “другу”, привремено су одустали од обнове 
Храма. Креч су подијелили народу, цемент продали и новац вратили у 
црквену благајну. Новац који је скупљен од вјерних враћен је према попису 

Slika	58	–	Bolmanci na skeli prilikom popravka Hrama (1960)
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колико је тко дао. Игњатија Јовичић[324] је однио своју грађу, а преостала, 
која је купљена за црквени новац, остала је у црквеној порти.

Богослужења се обављају у парохијском дому, у ком је од двије 
просторије направљена једна већа. Све то одвијало се до 1950. године, а у 
1950. години поправак цркве отежава “обавеза” и лош економски положај 
људи у Болману. У селу настаје глад, распродају се намјештај и ствари како 
би се људи прехранили. Траје кампања власти да људи уђу у задруге, а саме 
задруге лоше раде.

Године 1952. постав- 
љено је ново Повјеренство 
у саставу: Глишо Дмитрић, 
предсједник, Стојан Колар, 
секретар, Јово Дорић, пот-
предсједник, те чланови: 
Бранко Бојанин, Јово Бо-
шњак, Владе Ђурић, Бран-
ко Јанковић, Мито Јанко-
вић, Обрад Коцкар и Јово 
Прерадовић. Активности 
су ишле у том правцу да 

[324] Игњатијe – Игњатија Јовичић (1910-2005) – земљорадник из Белог Манастира, 
“одликовани појац” како му пише на гробу, сахрањен је на беломанастирском старом 
православном гробљу. Његова старија кћерка Меланија удала се за Милована Бошњака, 
чија се биографија може прочитати у поглављу Познати Болманци.
Игњатија Јовичић рођен је у Мајшу. Године 1925. његов отац Гаврило с породицом 
оптирао је за тадашњу Краљевину СХС. Након неког времена купио је земљу преко пута 
данашње караначке циглане на државној цести Д7 између Белог Манастира и Козарца и 
ту први изградио салаш, на коме данас живи Гаврилов унук, а Игњатијин син Боривој 
Јовичић. Јовичићи су од 1937. до 1939. изградили кућу у данашњој беломанастирској 
Улици светог Мартина, преко пута основне школе. У тој кући данас живи Игњатијина 
млађа кћерка Славна Рајтер с породицом.
Године 1935. Игњатија је у Новом Саду положио стручни испит за виноградара, воћара 
и калемара и од новца зарађеног од таквих послова могао је помагати цркве. Од 1970. до 
1986. године са супругом Десанком живио је у Берлину, гдје је радио као домар у једној 
згради те као појац у православној цркви.
Игњатијина кћерка Славна сјећа се грађе коју је њен отац поклонио за обнову болманског 
Храма. Према њеним ријечима, Игњатија је касније продао ту грађу, а обнову болманске 
цркве помогао новцем.
Агрипина Бертић (рођ. Јовичић), мајка Саре Бертић (1919-1941), била је рођена тетка 
Игњатије Јовичића, тј. сестра његовог оца Гаврила и кћерка његовог дједе Веселина. 
Агрипина и Сара Бертић стријељане су 16. (или 15) IX. 1941. по пресуди осјечког Пријеког 
суда “због вршења комунистичке промиџбе”. Према неким информацијама, посмртни 
остаци Саре Бертић послије Другог свјетског рата пренесени су у костурницу у тадашњем 
Парку културе (видјети и напомену о Николи Кечанину на 212 стр.).

Slika	59	–	Momci iz Bolmana spremaju se za doček 
episkopa bačkog Nikanora (1960)
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се прво направи план за обнову цркве, а након тога да се поново тражи 
одобрење. Комисија која је изашла на увиђај утврдила је да се Храм налази 
на друму Петловац-Осијек те није допустила обнову. На жалбу упућену у 
Загреб није стигао одговор.

Година 1953. пролази исто тако у 
сиромаштву, али доноси и једну велику 
новост: распадају се задруге. Сљедеће, 1954. 
године поново се молбом тражи дозвола за 
обнову цркве. Одговор је негативан, чак се 
предлаже да се сруше и рушевине цркве и 
да се она гради на новом мјесту. У Болману 
се “диван’ло” да је највише против обнове 
цркве био неки Стеван Гигин из Мајшких 
Међа.

У децембру 1957. године за пароха болманског долази Јован 
Вулкановић. Почетак његовог рада био је више него идиличан. О томе у 
Летопису[325] за 1957. годину пише сам парох:

“Прва литургија од стране в.д. пароха Јована Вулкановића била 
је 29/16. децембра 1957. године. На литургији је било изванредно много 
народа, од којих највише омладине. Парох нови, који је пре[д]стављен, 
веома се обрадовао када је видео и чуо да сви одговарају на св. литургијама, 
и старо и младо. И што је за похвалу да млађи људи знају српско наше 
црквено пјеније. Поготово овдашњи син болмански, студент медецине 
Вуковић Радомир, инг. (инжењер) шумарства, доцент на факултету у 
Загребу, иначе родом Болманац, г. Бојанин Стеван.”

Идила, међутим, брзо престаје и наставак је 
више него жесток:

“Него што је за осуду за немили догађај 
који се десио после св. литургије је тај што су 
појединци хтели да спроведу тобоже неке изборе 
за нову црквену управу. Избори више не постоје 
по новом црквеном уставу, који је нешто у неким 
местима измењен. Место црквеног одбора и савета 
образована су такозвана привремена поверенства, 
тј. чланови тога поверенства који управљају, а 
које предлаже сам свештеник у својој парохији. 
Наравно, народу су овакве одлуке Св.[етог] архиј.

[325] Летопис Српске православне парохије у Болману, година 1957, написао парох 
Јован Вулкановић.

Slika	60	–	Momci na konjima 
prate episkopa bačkog Nikanora 
(Bolman, 1960)

Slika	61	–	Radomir 
Vuković – Pukela



242 Jovan M. Nedi}

[ерејског] синода непознате јер су научили на старо, да би се привикли на 
ово ново треба стрпљења и све ће ићи боље.

И после св. литургије народ подноси своју листу одборника новом 
свештенику Јовану Вулкановићу, с тим да је спроведе г. епископу 
Никанору у Нови Сад. Мада је г. архијерејски намесник прота Драгутин 
Симић објаснио им 24.12.1957, скупљеној маси, да избори не постоје 
више, убеђујући их да су основана привремена поверенства, које предлаже 
свештеник од побожних људи и честитих.

Парох по обављеној св. литургији није хтео да чита поднешену листу 
и одбацио је као протузакониту. Тада се народ узбунио, што је личило 
више на неку револуцију уз погрдне речи на Владику, на свештеника, уз 
претњу на [бившег пароха Милорада] Михајлова, да треба затворити 
цркву и још којечега.

Садашњи парох јереј Јован Вулкановић је све ово мирно и хладнокрвно 
посматрао, али бурно, ако би шта се озбиљно догодило, спреман је био у 
свако доба ступити у акцију и дејство за обрачун, макар и физички, јер он 
није више могао да трпи и гледа и да се склања на смерност свештеника, 
него као бранилац морала и Срп.[ске] цркве, макар и физички се обрачунавао 
са њима. Након кратког времена све се стишало, парох о. [тац] Јован 
је старо поверенство збацио јер му је мандат истекао, а поставио ново 
поверенство са којим се народ умирио и сад је миран као јагње.”

Стање се смирило и, како то сам наводи у Летопису, “Јован 
Вулкановић као вођа ове озбиљне акције” почиње поново 1958. године 
организовати рад око обнове Храма. Поново сакупља прилоге у селу за 
обнову Храма те наручује “нацрте” јер је Храм стављен под заштиту 
државе као споменик културе. Набављен је потребан материјал, погођени 
су мајстори, подигнута је скела, али већ је била касна јесен, а и све је рађено 
без грађевинске дозволе. Поново Котарски народни одбор Бели Манастир 
зауставља градњу Храма јер Болманци, умјесто да развијају социјализам и 
теже ка комунизму, дижу цркву, док су им земљорадничке задруге пропале. 
Истовремено КНО је запријетио и погођеним мајсторима да ће им одузети 
обртнице, а против Црквене општине и пароха покренут је прекршајни 
поступак.

Поново долази до свађе између Црквеноопштинског одбора и пароха, 
а у ту свађу мијеша се и Мјесни народни одбор. Парох се заиста жестоко 
залагао за обнову цркве, због чега је и прекршајно гоњен, а о догађајима и 
сукобу с Одбором читамо у Летопису[326] за 1958. годину сљедеће:

[326] Летопис Српске православне парохије у Болману, година 1957, написао парох 
Петар Петровић.
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“На крају ипак се дознало да је, и поред толиког залагања свог, о. 
Јован учинио грешку због своје превише плахе нарави, бар тако М.Н.О 
тврди, јер се понашао превише дрско и самовољно без да је икоме дозволио 
да се у његов рад меша. Он је био све и свја, док једног дана управа црквене 
општине није посумњала у исправност његовог рада. И дело је дошло на 
видело, да је његово финансијско пословање немарно, да можда има и 
злоупотребе, јер на тражење Управног одбора Ц.О. [Црквене општине] 
никада није хтео полагати рачуна о стању благајне. О томе је извештена 
виша црквена власт и делегат Е.У.О.[327] протонамесник Веселин 
Петровић на лицу места извидио је стање и у парохији и ц.[рквеној] 
општини [и] пронашао велике неисправности уопште у раду о. Јована, 
због чега је уследио премештај у манастир».

Уз пароха Јована Вулкановића, постављен је и парох беломанастир-
ски Миладин Радивојевић, који је требао помоћи о. Јовану у сређивању 
стања, но по подацима из Летописа о. Јован то није учинио, “већ се скита по 
Осијеку, и наводно се оженио”. Из овога се најбоље види да је главну ријеч 
и у економском смислу водио парох, а Одбор је био у другом плану и није 
долазио до изражаја. Уз несумњиво ометање од стране народних власти, то 
је био главни разлог да Храм није обновљен чак ни након што је прошло 
више од једне деценије од завршетка рата. Амбиције пароха и Одбора, кога је 
чак сам и предложио, нису се слагале и углавном је изостајала иницијатива 
одборника. Парох није могао осигурати онакву економску подршку народа 
какву је могао изабрани Одбор. Зато је и 1959. године Храм још увијек у 
рушевинама, а Болман нема чак ни привременог пароха све до октобра те 
године, кад је за пароха постављен Петар Петровић.

Нови парох поново ради на добивању дозволе за обнову, али власти 
отежу те до краја 1959. године не издају дозволу. Наредне, 1960. године 
поново се преговара с властима око издавања дозволе за обнову. Власти 
предлажу да се црква премјести, о чему нитко у Болману није хтио ни 
разговарати, и коначно се добива грађевинска дозвола, али уз услов да се 
уступи дио порте да би се проширила цеста. Грађевинска дозвола добивена 
је 6. фебруара 1960. године, а у градњу се овог пута морао умијешати и 
Епархијски управни одбор Епархије бачке и владика бачки Никанор, који 
“наређује да се прикупи новац, а да ће Епархијски управни одбор преузети 
радове на себе, и да ће дати кредит коликогод буде требало”[328].

Радови на обнови Храма почели су 9. маја 1960. године. Недостајало 
је материјала за рад јер га је било тешко набавити, а и мајстори су споро 

[327] Е.У.О. – кратица за Епархијски управни одбор.
[328] Летопис Српске православне парохије у Болману, година 1960, написао парох 

Петар Петровић.
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радили. ЕУО је надгледао радове и настојао да се заврше до Петрова. 
Међутим, поново нема добре сарадње између пароха и Повјеренства. 
“Црквеноопштинско привремено поверенство слабо се одазива на 
седнице, а и ако дођу, препиру се око онога што [је], а и ђе [је], нестало 
[од] материјала 1958. године, али до никог решења не могу доћи”[329]. То 
што нису долазили на сједнице, међутим, не значи да одборници нису 
добровољно учествовали у обнови цркве. Напротив, учестовали су као и 
цијело село, но рад Одбора није био активан као прије рата. Економски 
живот сад је водио парох.

Часни крст на торањ Храма 
подигнут је 7. јула 1960. године. Пошто 
је тада био у посјети Барањи, епископ 
бачки Никанор одазвао се позиву да 
троноше и освети Храм.

Троносање и свећење[330] Храма 
почело је на Петрово 1960. године 
у осам сати ујутро. Владику је на 
доласку поздравио предсједник Црквене 
општине Миле Бијелић, који је 
захвалио епископу Никанору на помоћи 
и, између осталог, рекао: “У многима 
и далеко већим местима и црквеним 
општинама прођу векови, смењују 
се многи нараштаји, нестају многе 
генерације, док се у Летопис не убележи 
овакав историјски догађај”[331].

На обнову Храма укупно је 
утрошено 2.992.017 динара. Новац за 

исплату дао је ЕУО из Новог Сада, уз обавезу да се врати за три године. 
У име болманског Одбора обрачуну су присуствовали предсједник Миле 
Бијелић, потпредсједник Владе Стајевић, благајник Жељко Дреновац и 
парох Петар Петровић.

[329] Исто. Исто.
[330] Троносање је обред полагања светих моштију у нови престо (одн. часну трпезу) 

у црквеном олтару. Болманска црква обновљена је извана, али и изнутра. У олтару је 
израђен нови престо и у њега су положене свете мошти, тј. извршено је троносање, након 
чега су олтар и цијела црква освећени светим миром, освећеним мирисним уљем које се у 
хришћанској цркви употребљава за миропомазање при разним вјерским обредима.

[331] Летопис Српске православне парохије у Болману, година 1960, написао Петар 
Петровић.

Slika	62 – Doček episkopa bačkog 
Nikanora (Bolman, 1962)

Slika	63	–	Doček episkopa bačkog 
Nikanora (Bolman, 1962)
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Занимљиво је да Црквени 
одбор покреће тужбу против 
Милорада Михајлова, бившег 
пароха, “због проневере”, но тужба 
је на суду одбијена. То је поново 
довело до раздора јер се Црквени 
одбор није могао помирити с тиме 
да се више ништа не подузима те у 
знак протеста не долази на заказане 
сједнице.

Храм је, дакле, био поново 
подигнут, али је само дјеломи- 

чно обновљен. Како није било свода, 
у цркви је било хладно, а требало је 
обновити и порту. Сљедеће, 1961. 
године покушавала се обновити порта 
и радити на изградњи свода, али се због 
недостатка новца у томе није успјело.

Неслагање Одбора и пароха довело 
је почетком 1962. године до тога да је 
парох распустио Црквени одбор, што је 
потврдио и Епархијски управни одбор 
и, на приједлог пароха, поставио нове 
чланове: предсједник Владе Бијелић, 
потпредсједник Бранко Вучић, бла-
гајник Владимир (Владе) Стајевић, 
чланови: Младен Дмитрић, Стеван 
Дмитрић, Светозар Доброкес, Живко 
Дворнић, Глиша (Глишо) Хаднађ, 
Душан Јанковић и Војин Папрић.

Епархијском одбору враћен је износ од 1.492.500 динара, што је тек 
половина суме коју треба вратити. Дио становништва, успркос обећању, 
није испунио преузету обавезу и није учествовао у поврату новца.

Дужност пароха у августу 1962. године преузео је Павле Стајић 
из Каћа. Скупа с Одбором он наставља с радом на обнови Храма, прије 
свега на изградњи свода. Поново је у помоћ прискочио Епархијски управни 
одбор и одобрио зајам на рок од три године, од кога је искориштено 173.000 
динара. Комисија Завода за заштиту споменика културе из Осијека није 
правила проблема тако да се могло почети с радовима.

Slika	64	-	Episkop bački Nikanor sveti Hram

Slika	65	–	Osvećenje Hrama (Petrovo, 
1960)
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Свод на Храму изграђен је по уговору који је склопљен са Стеваном 
Недићем[332], зидаром из Болмана. Тесарске радове изводили су мајстори 
отац и син Јосип и Стеван Француз из Маријанаца у Славонији[333]. 
Укупна цијена радове била је 250.000 динара. Писмена дозвола Завода 
за заштиту споменика из Осијека добивена је 14. августа, а сами радови 
почели су 20. августа. Електричарске радове изводио је Стево Ковачевић 
из Даља. Новац је прикупљен дијелом од народа, а већим дијелом од зајма 
који је дао Епархијски управни одбор Епархије бачке у додатном износу 
од 400.000 динара. На Малу Госпојину, 21. септембра 1963. године, на 
вечерњу, епископ бачки Никанор осветио је новосаграђени свод. Храм је 
тиме био завршен.

Храм је обнављан тако да што више личи на онај срушени и изгорјели 
у Болманској бици, но унутрашњост обновљеног Храма била је више него 
скромна и никад није достигла раскош какву је имао стари Храм.

Одбор и нови парох временом су 
знатно боље сарађивали. За вријеме 
док је предсједник Одбора био Видоја 
Бијелић, благајник Божидар Јакић, а 
парох Павле Стајић донекле је уређена 
унутрашњост Храма, а саграђен је и 
нови парохијски дом.

Рад на изради новог иконостаса 
започет је за вријеме предсједника Видоје 
Бијелића и пароха Милана Вранића. 
Настављен је за вријеме предсједника 
Милића (Милићка) Бојанина и пароха 
Стевана Кувежданина те благајника 

Радована Стојановића. Идејни и извођачки пројект (конструкција и 
дуборез), кројне листове за дуборез те надзор над извођачким радовима и 
монтажом, израдила је и вршила мр. Мирјана Стојановић-Војновић[334]. 
Дио дуборезачких и позлатарских радова извела је дуборезачка радионица 
“Хиландарске двери” из Новог Сада, дио дуборезачких радова извела 
је радионица браће Димитријевић из Јовановца крај Крагујевца, а дио 

[332] Стеван Недић (1930-1995; звани Стеван	зидар) – дугогодишњи болмански зидар. 
Углавном је радио у Болману, Јагодњаку, Барањском Петровом Селу, Новом Бездану, 
Белом Манастиру, Брањином Врху, Кнежевим Виноградима и Дарди. Кад би се на једно 
мјесто скупиле све куће и зграде које је изградио, било би то једно лијепо село. Страдање 
његовог оца Јована Недића описано је у дијелу овог поглавља под насловом Судбина 
Јове Зидара.

[333] Летопис Српске православне парохије у Болману, година 1963, написао парох 
Павле Стајић.

[334] О  О Мирјани Стојановић-Војновић видјети текст у поглављу Познати Болманци.

Slika	66	–	Litija oko Hrama za Petrovo 
(70-ih godina 20. vijeka)
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позлатарских радова извео је Владан Банковић из Београда. Иконе је 
сликао и позлаћивао Зоран Војновић[335]. Иконостас је завршен 2008, а 
освећен у септембру 2008. године[336].

Унаточ свом залагању, болмански вјерници из друге половине 20. 
вијека ипак нису дорасли својим прецима из друге половине 18. вијека, 
кад је Храм подизан. Тада су полузависни кметови – “јобађи” у мање од 
тридесет година успјели подићи Храм, порту, уредити унутрашњост Храма 
те израдити “темпло” и “моловати” иконе, што њиховим потомцима из 
разноразних разлога није успјело ни за читавих 55-60 година, па ни до 
данас.

Закључак је једноставан: преци су били спремни на много већа 
одрицања за Храм, него већина њихових потомака.

IV. HRVATI – ŠOKCI
Nakon završetka Rakocijeve bune (1703-1711), Bolman je ponovo 

naseljen i od prve polovine 18. vijeka u Bolmanu živi i nekoliko porodica Hrvata 
– Šokaca.

Prilikom kanonske vizitacije oba- 
vljene 1738. godine[337], Bolman je bio 
filijala Župe Beremend, u kojoj je tada 
živjelo 10 rimokatoličkih duša sposobnih 
za ispovijed te četvero djece, ukupno četiri 
oženjena para. Župnik je od njih imao 
sljedeće prihode: dvoja kola sijena, što po 
mjesnoj cijeni iznosi 2 forinte, 2 kile žita, 
što također iznosi 2 forinte, te štolu od 50 
novčića[338].

[335] Zoran Vojnović (Beograd, 6. VIII. 1951) - beogradski ikonopisac, muž Mirjane 
Stojanović-Vojnović. Osamdesetih godina 20. vijeka počeo se baviti slikanjem ikona pod 
nadzorom prof. Milivoja Grujića - Elima (porijeklom Bolmanca) i akademskog slikara Krste 
Andrejevića. Od tada pa do danas naslikao je preko 250 ikona, koje se nalaze u domovima 
vjerujućih, kako u Srbiji tako i širom svijeta, skoro na svim kontinentima.
Kruna njegovog bavljenja ikonopisom bio je rad na ikonama za ikonostas Hrama svetih apostola 
Petra i Pavla u Bolmanu. Za taj ikonostas, koji je širok sedam i visok pet i po metara, islikao 
je 33 ikone različitih formata, a njihovo islikavanje trajalo je skoro pet godina. (Izvor: http://
sh.wikipedia.org/wiki/Zoran_Vojnović)

[336] Izrada ikonostasa prikazana je tekstovima i fotografi jama na CD-u  ikonostasa prikazana je tekstovima i fotografi jama na CD-u ikonostasa prikazana je tekstovima i fotografi jama na CD-u  prikazana je tekstovima i fotografi jama na CD-u prikazana je tekstovima i fotografi jama na CD-u  je tekstovima i fotografi jama na CD-u je tekstovima i fotografi jama na CD-u  tekstovima i fotografi jama na CD-u tekstovima i fotografi jama na CD-u  i fotografi jama na CD-u i fotografi jama na CD-u  fotografi jama na CD-u fotografijama na CD-u  na CD-u na CD-u  CD-u CD-u -u u  Ikonostas srpske 
pravoslavne crkve u Bolmanu, izdanom povodom njegovog osvećenja 2009. godine. U pripremi 
je i brošura u kojoj će biti objavljeni tekstovi s tog CD-a.

[337] Sršan, Stjepan, Visitationes canonicae = Kanonske vizitacije, knj. I, Baranja : 1729.-
1810., Osijek 2003, str. 21.

[338] Isto. Isto.Isto..

Slika	67	–	Vjernici u dvorištu katoličke 
crkve u Bolmanu (prije 1960. godine)
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Vizitacija obavljena 1783. godine nalazi u Bolmanu 9 katoličkih parova. 
“Narod je hrvatski (ilirički) rimokatoličke vjere, obuhvaća 21 dušu sposobnu za 
ispovijed te 11 nesposobnih za ispovijed”[339].

“U ovome mjestu ima 36 rimokatoličkih duša, po narodnosti su Hrvati”[340], 
saznajemo iz popisa 1785. godine. U filijali Bolman, župnik u Beremendu prima 
od vjernika u gotovini 2 forinte i 25 novčića, 9 mjera pšenice, što iznosi 6 forinti 
i 75 novčića, 2 vjedra vina te štolu, što ukupno iznosi 13 forinti i 50 novčića.

Prilikom vizitacije obavljene 1810. godine, u Bolmanu se zatiče 14 iliričkih 
i 4 njemačke obitelji, ukupno 98 rimokatoličkih duša[341].

U filijali Bolman 1829. godine 
žive 122 rimokatolika, dok se u 
vizitaciji iz 1845. godine navodi da 
u Bolmanu žive Mađari, Hrvati i 
Nijemci katoličke vjere, pripadnici 
grčkog nesjedinjenog obreda te 
osobe augsburške vjeroispovijesti 
(reformirani). Svoju crkvu imaju 
pripadnici grčkog nesjedinjenog 

obreda i augsburške vjeroispovijesti[342]. Isti izvor dalje navodi: “U Bolmanu 
većina je pripadnika grčkog nesjedinjenog obreda, zatim dolaze katolici te na 
kraju pripadnici augsburške vjeroispovijesti te Židovi”.

To je, dakle, stanje iz godine 1845. Iz približno istog vremena čitamo: 
“Bolman, madž. Bolmány, baranjsko naselje u kojemu je E. Fényes sredinom 
prošloga stoljeća našao malo katolika (64), mnogo pravoslavaca (834) i njihovu 
crkvu te 107 luterana, ukupno 1 005 žitelja”[343].

Popis iz 1767. godine[344], u kom su popisani i domaćini u Bolmanu, sadrži 
i najstariju poznatu hrvatsku porodicu u Bolmanu, onu Mate Marjanovića. 
Njegova porodica živjela je u Bolmanu više od dva vijeka, no pred kraj 20. 
vijeka ostaje bez muških nasljednika.

[339] Isto. Isto.
[340] Sršan, Stjepan, Baranja 1785. godine, str. 204.
[341] Sršan, Stjepan, Visitationes canonicae = Kanonske vizitacije, knj. I, str. 221.
[342] Sršan, Stjepan, Visitationes canonicae = Kanonske vizitacije, knj. II, Baranja : 1829.-

1845., Osijek 2004, str. 387.
[343] Sekulić, Ante, Hrvatski baranjski mjestopisi : povijest hrvatskih imena mjesta u Baranji, 

Školska knjiga, Zagreb 1996, str. 143.
[344] Babics, András, “A 18. századi úrbéri viszonyok a dárdai uradalomban” [Urbarijalni 

odnosi na Darđanskom spahiluku u 18. veku], Baranyai helytörténetírás : a Baranya Megyei 
Levéltár évkönyve [Baranjska zavičajna povijest : godišnjak Arhiva Županije Baranja], Pécs 
(1982).

Slika	68	–	Katolici iz Bolmana (oko 1970)
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Bolmanska katolička crkva – kapelica nalazila se u glavnoj ulici i sastojala 
se od jedne prostorije srednje veličine te druge koja je pretvorena u stan. Imala 
je, kao i luteranska crkva u Novom Bolmanu, zvono te kameni krst kraj puta.

•	Život	bolmanskih	Šokaca

Hrvati u Bolmanu, ili “Šokci” i “Šok’ce” kako su ih zvali Bolmanci i 
kako ih još uvijek zovu, govorili su i govore “bolmanski”, a rijetko govorom 
baranjskih Šokaca. Živjeli su od poljoprivrede i oblačili se isto kao i ostatak 
sela, za razliku od baranjskih Šokaca, a naročito Šokica, čije se odijevanje bitno 
razlikovalo od odijevanja baranjskih “Raca”. Ni po načinu života Šokci se nisu 
razlikovali od ostatka sela, pripadali su Bolmanu u pravom smislu te riječi. Kao 
i ostatak sela, nisu svi pripadali istom socijalnom sloju. Neke hrvatske porodice 
spadale su među najbogatije u selu pa su tako bile i prihvaćene.

Slika	69	–	Obitelj Matković, Hrvati-Šokci iz Bolmana (1915)
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Bez obzira na svakodnevna prijateljstva i poznanstva bolmanskih Srba 
i Hrvata te zajednički rad i mnoge sličnosti, razlika u vjeri uslovljavala je da 
srpski momci nisu prosili hrvatske djevojke, niti su hrvatski momci prosili srpske 
djevojke. Takvo stanje bilo je zato što bi u suprotnom netko morao promijeniti 
vjeru, a to roditelji nisu odobravali. Ipak, promjene vjere je bilo, pa čak i 
slučajeva da su muškarci u Bolmanu, većinski pravoslavnom selu, prihvatali 
ženinu rimokatoličku vjeru (Kolar, Bijelić). Stoga u Bolmanu ne postoji samo 
prezime Marjanović koje nose i pravoslavne i rimokatoličke porodice, nego 
postoje i druge pravoslavne i rimokatoličke porodice s istim prezimenom, često 
i s istim imenima.

Brakove su bolmanski Šokci sklapali s djevojkama iz baranjskih šokačkih 
sela, iz Slavonije, ponekad čak i iz Bačke. Rijedak je slučaj da su sklapali brakove 
s Mađaricama rimokatoličke vjere iz Bolmana ili Novog Bolmana.

Nakon Drugog svjetskog rata osjetno se povećao broj mješovitih brakova, 
što nisu prekinule - bar u Bolmanu - ni devedesete godine 20. vijeka, kad se 
u krvavom ratu raspala dotadašnja država Jugoslavija i kad je sa svih strana 
potpirivana međunacionalna mržnja.

Dok su stare bolmanske hrvatske porodice vremenom nestajale, druge su 
se hrvatske porodice doseljavale u Bolman, ali pojedinačno i u malom broju u 
odnosu na ukupan broj stanovnika u selu. Razlog za nestajanje bio je isti kao i 
kod drugih naroda: moda “jedinaca” i “jedinica”.

Na kraju navodimo neka prezimena starih hrvatskih bolmanskih porodica: 
Berak, Dekić, Dimitrović, Everle, Kolar, Kovačević, Lukačević, Marjanović 
(nadimak dijelu porodice je “Perga”), Matković, Petrović (nadimak “Pinaka”), 
Tomašev, Vuković.

V. MAĐARI I NIJEMCI
Potvrdu da su neke od slovačkih porodica zaista živjele neko vrijeme u 

Novom Bolmanu ili “Lutoranima” nalazimo u maticama krštenih bolmanske 
Crkvene opštine, u kojima paroh Prokopije Stanković 1823. godine upisuje 
Ružicu, kćer Ivana Latjerenskog i žene mu Ružice, luteranske vjere.

•	Novobolmanski	luterani

Upise u matice krštenih djece luteranske vjere možemo pratiti i dalje: 
godine 1824. upisan je Georgije Brba, otac Jano, mati Ana, a kum Zaharije 
Sečenski. Dalje, godine 1827. upisana je Jelena Artjenski (pri krštenjу njene 
sestre Ružice upisano je prezime Latjerenski), kći već spomenutih Ivana 
i Ružice. Kuma na krštenju Ikonija Marjanović ovoga je puta od domaćeg 
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stanovništva. Onda 1831. godine Mihail Kougna…[345], sin Janka i Erže, a 
kuma je Jekaterina Ćuriania. Godine 1833. upisana je Kata Karasek, od oca 
Pala i majke Kate, a kuma je Kata, “supruga Konorata Paumana” (vjerujemo 
Baumana). Upisi se nastavljaju i dalje pa je 1842. godine upisan Ivan Nedbaš, 
od oca Martina i majke Ruže, a kum je Ivan Latiskij, potom 1843. godine 
Georgija Sulšan, od oca Pala i majke Erže, a kuma je Kata Bodin, pa 1848. 
godine Augustin, Mati[346]� i Eve iz Sepeške pustare. Posljednji upis luterana 
je iz 1849. godine. Uz ime krštenog Andreja Pala, od oca Šandora i majke 
Katarine, paroh Prokopije Stanković navodi: “luterani iz Novog Bolmana”.

Sudeći po navedenom, do sredine 19. vijeka već je broj stanovnika Novog 
Bolmana luteranske vjere narastao do broja koji je dozvoljavao da imaju vlastitu 
crkvu, ili bolje rečeno kapelicu, smještenu u istoj kući gdje je bila i škola. Razlozi 
za krštenje u crkvi druge vjere vjerujemo da leže u želji roditelja da se dijete što 
prije krsti.

Nakon Slovaka, u Novi Bolman doseljavaju se Nijemci i Mađari, uglavnom 
luteranske vjere, ali i nekoliko katoličkih porodica. Nijemci žive isključivo u 
Novom Bolmanu, dok Mađari - katolici žive u Bolmanu, a luterani u Novom 
Bolmanu.

•	Najpoznatije	mađarske	porodice

Najpoznatija mađarska porodica u Bolmanu bila je zemljoposjednička 
porodica Mrazovski (Mlazovsky), čija se kuća nalazila u središtu sela, na mjestu 
kasnijeg Simićevog bircuza, na ćošku Gornjanskog sokaka i glavne ulice, preko 
puta velike kuće porodice Bojanin. Samo prezime Mrazovski pretpostavljamo 
da ukazuje na češke korijene, tako da se možda može govoriti o češko-mađarskoj 
porodici. Većina Mađara živjela je u Novom Bolmanu, a kao i svi drugi u selu 
bavili su se poljoprivredom. No, među njima, pogotovo među Nijemcima, bilo 
je mnogo više zanatlija, nego kod slavenskog stanovništva. Od Mađara iz Novog 
Bolmana, između dva svjetska rata (1918-1941), kao bogata ističe se porodica 
Kiš.

•	“Švapska	škula”

Nijemci su živjeli u Novom Bolmanu, a većina je pripadala luteranskoj 
vjeri. Naveli smo već da su imali svoju posebnu školu, koja je djelovala sve do 
nastanka Kraljevine SHS. Nakon toga išli su u osnovnu školu u Bolman. Nije 
nam poznato na kom se jeziku učilo u toj “švapskoj škul’ u Lutoran’ma”, da li 
na mađarskim, njemačkim ili i na jednom i na drugom jeziku, pošto je u njoj bilo 
učenika i Mađara i Nijemaca.

[345] Nečitko napisano. Nečitko napisano.
[346] Nečitko napisano. Prezime nije zabilježeno. Nečitko napisano. Prezime nije zabilježeno.
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U toj školi u Novom Bolmanu postojala je i crkva, bolje rečeno prostor 
koji je služio kao crkva, koja je inače bila filijala luteranske crkve iz Kačvole 
(Jagodnjaka). Na samoj zgradi škole stajao je zvonik s jednim zvonom.

Većina Nijemaca otišla je 
iz Novog Bolmana u kasnu jesen 
1944. godine. Od kraja Drugog 
svjetskog rata smanjuje se i broj 
Mađara, koji se dijelom sele u druga 
mjesta ili u selu ostaju samo stariji, 
dok mlađi odlaze dalje. Iseljavanja 
iz Novog Bolmana bilo je i ranije, 
kako u druga mjesta, tako i dalje, u 
svijet (SAD).

Nismo, nažalost, u posjedu 
opširnijih podataka iz kojih bismo 
mogli bolje opisati život Nijemaca 
i Mađara u Novom Bolmanu. 
O njihovom životu svjedoče 
bolmanska sjećanja i spomenici s 
luteranskog i katoličkog groblja u 
Bolmanu. Tu i tamo još uvijek se 
u pričama spominju imena bivših 
stanovnika Novog Bolmana, 
pa tako, na primjer, riječi “kod 

Ringerta” u Bolmanu u stvari znače “na groblju”. Kad nekome kažu “i’ćeš ti 
kod Ringerta”, to znači “umrijećeš”.

VI. ROMI
Opis života i položaja Roma u Baranji nalazimo u studiji Marije Ane 

Moro Dekreti Marije Terezije o Ciganima i popis Cigana u Županiji Baranji, 
1775-1779.[347]

U vrijeme kad su se Romi širili po Evropi u 15. vijeku, većina 
zapadnoevropskih država donijela je stroge zakona i izopštila ih, dok su, naprotiv, 
u zemljama pod turskom vladavinom Romi mogli bez ometanja nastaviti svoj 
uobičajeni život.

[347] Móró, Mária Anna, “Mária Terézia cigány-rendeletei és a Baranya megyei 
cigányösszeírások, 1775-1779.” [Dekreti Marije Terezije o Ciganima i popisi Cigana u 
Županiji Baranji, 1775-1779], Baranyai helytörténetírás : a Baranya Megyei Levéltár évkönyve 
[Baranjska zavičajna povijest : godišnjak Arhiva Županije Baranja], Pécs, [10, za 1978] (1979) 
205-301.

Slika	70	–	Anna Ringert (1919-1938), Njemica iz 
Novog Bolmana
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U Habzburškoj Monarhiji Roma je bilo na područjima oslobođenim od 
Turaka, na kojima se moglo naći dosta lutajućih Roma. Godine 1703. donesena 
je uredba kojom se oblastima prepušta da Romima izdaju ili ne izdaju dozvole 
za smještaj.

U gore spomenutoj studiji autorica navodi da su evropski vladari različito 
rješavali problem Roma. Pruski kralj Fridrih čak naređuje da svaki Rom iznad 
18. godine ima da se objesi. Ruska carica Katarina II. Velika naseljava ih na 
državna dobra i prisiljava na obavezni rad, dok 1723. godine Karlo III. lutajuće 
Rome udaljava iz Austrije.

Marija Terezija 1758. godine donosi 
naredbe vezane za uređenje položaja Roma. 
Određuje da se Romi popišu te bezuspješno 
pokušava da ih 1761. godine naseli 
samo na određena područja. Sljedećim 
naredbama pokušava Rome stalno naseliti 
te ih natjerati na rad, po mogućnosti 
zemljoradnju, te na svaki način pokušava 
iskorijeniti tradicionalni lutalački način 
života. S istim ciljem pokušala je natjerati 

zemljoposjednike da ih prime na svoja imanja, da im daju zemlju za rad te da 
im pomognu u izgradnji naselja. Županijama je savjetovano da snose troškove 
školovanja romske djece te da im se omogući besplatno školovanje. Zabranjuje 
se šikaniranje Roma od strane ostalog stanovništva, a ide se čak dotle da se 
zabrani naziv Ciganin, već treba da se nazivaju “új polgár” (novi stanovnik).

•	Romi	u	Bolmanu

Godine 1768. naređen je popis Roma bez obzira na vjeru, no ni te godine 
popis nije cjelovit i nije se uspjelo romsko stanovništvo u potpunosti popisati. 
Romi se ponovo popisuju 1775. godine u Conscriptio Zingarorum. Prema 
tom popisu, u Bolmanu je živjelo 25 Roma i oni su činili 2,4 % stanovništva. 
Navodi se, također, da su bolmanski Romi najčešće imali prezimena slavenskog 
porijekla: Jovanović, Marković, Mataković, Petrović, a imena Jovan, Mišo i 
Petar. Prema istom popisu, u Bolmanu su tada živjeli Stojan Mišković s petero 
djece, Mijat Vasiljević s četvero, Toma Golubović s troje i Josip Rainović 
s četvero djece te Mihail Graić, koji nema djece, i udovica Perkava s dvoje 
djece[348].

Prema podacima iz 1785. godine, u Bolmanu “nalazi se 7 obitelji Cigana, 
od koji su 4 rimokatoličke vjere, a 3 obitelji grčkog nesjedinjenog obreda”[349]. 

[348] Isto, str. 244. Isto, str. 244.
[349] Sršan, Stjepan, Baranja 1785. godine, str. 209.

Slika	71	– Odbrana od poplave pred 
romskim naseljem (1965)
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Prema tom izvoru, oni stanuju u vlastitim kućama, služe vlastelinstvu kao 
inkvilini, nisu lutalice, dvojica su kovači, dok ostali rade kao nadničari, snose 
razreze i plaćaju porez.

O Romima koji su živjeli u Bolmanu više saznajemo iz bolmanskih 
matica, u kojima su ih sveštenici označavali kao “Cigane”, a jedno vrijeme 
upotrebljavali su izraz “Makedovlasi”[350]. Od četiri gorepomenute romske 
porodice, u bolmanskim maticama nalazimo podatke o porodicama Mišković 
i Golubović, porodicu Vasiljević bolmanski sveštenici nisu smatrali Romima, 
dok o porodicama Rainović i Graić nema podataka. U maticama krštenih prvi 
put 1782. godine nalazimo da se pominje porodica Gojković, koje nema na 
popisu 1768.

Jasno je da u to vrijeme Romi žive “preko jezera” u “Parizu”, ali ima ih i 
u Vrbaku (porodica Petrović, prvi pomen 1822. godine; godine 1833. pominju 
se kao “bolmanski Cigani iz Vrbaka”) te u Budvaji[351] (porodice Kostić i 
Petrović, 1833. godina). Kao mjesto boravka Roma pominju se još i Vranina 
ada (vjerujemo da se nalazila u jagodnjačkom ili darđanskom ataru) i Repnjak, 
a isto tako Romi se navode kao “Nartskij”[352], “Bistrinski”[353], “iz Kravici”. U 
to vrijeme u selo svraćaju i Romi lutalice. Prokopije Stanković ih 1828. godine 

[350] Makedovlasi su Cincari, potomci romaniziranih prastanovnika Balkana, koji žive u 
Makedoniji i pravoslavne su vjere (http://www.vrilo-mudrosti.hr/razno/razno-povijest1.htm, 
posjet 24. X. 2010).

[351] Budvaj – šumski revir i lugarnica koji danas pripadaju Šumariji Baranjsko Petrovo 
Selo “Hrvatskih šuma”. Nalaze se u baranjskom Podravlju u Općini Jagodnjak. “Uz lijevu 
obalu Drave od Osijeka do mađarske granice proteže se nasip (bent) koji baranjske njive brani 
od poplava. Uz taj bent nižu se lugarnice (i šumski reviri) Bezdan, Staro selo, Budvaj, Babin 
Grob, Topolje, Prud, Repnjak, Žido-pustara i Medrović.” (N/edić/, J/ovan S./, “Baranjarije : 
Budvaj�”, Slavonski dom – Baranja, god. II, br. 317 /11. XII. 2007/ 24). U Bolmanu se taj revir 
i lugarnica obično naziva Budvaja).

[352] Pridjev “ Pridjev “nartskij” odnosi se na Nard, naselje uz desnu (slavonsku) obalu Drave, 5 km 
istočno od Valpova i oko 7 km zračne linije južno-jugozapadno od Bolmana. Nard je Bolmanu 
geografski najbliže slavonsko selo. S baranjske strane, južno od Bolmana i jugozapadno od 
Jagodnjaka, nalazi se Nardska šuma. Stari Bolmanci Nard su nazivali Naroć, a sami stanovnici 
Narda nazivali su ga Narat (Ime Narat zabilježeno je u knjizi Jakšić, Martin, Divanimo po 
slavonski, str. 335).

[353] Bistrinci – naselje na desnoj (slavonskoj) obali Drave, 2 km sjeverozapadno od Belišća 
i desetak km zračne linije jugozapadno od Bolmana. Prema popisu iz 1991. godine u Bistrincima 
je živio 41 Rom.
“Kod Bistrinaca se od 10. do 12. prosinca 1944. godine odigrao dvodnevni Pakao na Dravi, 
ratna drama teških i krvavih obračuna jedne od većih bitaka mostobrana Belišće - Bistrinci, 
s gorkim uspomenama preživjelih protagonista, ovjekovječena u istoimenoj knjizi Marinka 
Petrova 1979. g., a povijesno značajnoj kao dokaz događaja iz Drugog svjetskog rata. U okviru 
završnih operacija za oslobođenje zemlje izvršeno je i forsiranje Drave na širokom frontu, travnja 
mjeseca 1945. g.” (hrvatska Vikipedija: hr.wikipedia.org, posjet 13. X. 2010). U Bistrincima su 
11. i 12. XII. 1944. poginula ili nestala i sedmorica (ili osmorica) boraca 51. divizije, a rođena 
u Bolmanu (vidi odlomak pod naslovom 51. divizija u poglavlju Drugi svjetski rat, Bolmanska 
bitka i poratni period).
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naziva “svetski Cigani”, a njihovo prezime Bogdanović kasnije ne nalazimo.

Osim romskih porodica Mišković[354] i Gojković, u bolmanskim maticama 
nalazimo i porodice Teodorović[355] (prvi put 1785) i Đurđević (prvi put 1808), 
zatim Petrović 1822, Jovanović (“Joanović” iz Bistrinaca) 1836, Grigorić 
(negdje i Gligorić) 1832. te Kolanoš 1834. Neko vrijeme u maticama se kao 
romska prezimena pominju Stefanović (iz Bračevaca[356]), zatim Radosavljević 
(prvi put se pominje 1863. godine), Balog 1866. i Balinović 1872.

•	Mali	Pariz

Romsko naselje nalazilo se na jugoistoku sela Bolmana, u dijelu sela koji 
se i danas zove Pariz, istočno od Jezera. U bolmanskom ataru postoji i rudina 
Ciganski budžak, smještena je jugozapadno od Jezera, a takvo ime nosi još 
od kraja 18. vijeka. No, čini se da je u nekadašnjem Bolmanu Ciganski budžak 
bilo ime za područje koje se nalazi istočnije od onog označenog tim imenom 
na katastarskoj mapi. Romsko naselje Bolmanci su nekad zvali Mali Pariz, ali 
mnogo duže (pa i danas) naprosto Cigani (zapravo: Cigan’). Ulica u kojoj je 
smješteno romsko naselje dugo se zvala Ulica Marka Kraljevića. Nije poznato 
od kad Romi žive na tom lokalitetu, no smatramo od kraja 18. vijeka.

Jedan dio bolmanskog atara, južno 
od Jezera i Pariza prema šumi i dravskom 
bentu (nasipu), nosi ime Stari Cigani. 
Na tom su mjestu pojedinci nalazili razne 
sitne stvari, pa čak i pravi dukat s likom 
mađarskog kralja Matije Korvina, što 
govori da je tu ipak dugo bilo naselje. 
Moguće je da su Romi baš tu živjeli prije 
nego što je Bolman preseljen s rudine Stari 
Bolman na današnju lokaciju.

Romsko naselje imalo je 98 kuća 
na prostoru veličine dva hektara. Kuće su bile građene od pletera, umazane 

[354] Osim romske porodice  Osim romske porodice Mišković, krajem 18. i početkom 19. vijeka u Bolmanu živi 
i porodica Mišković, koja nije romska, već srpska. U maticama krštenih, u 18. vijeku, iz te 
porodice pominju se Lazar (1778), Gavril (1781), Radoslav (1782), Mihail (1783), Miloš 
(1785). Oni su upisani kao očevi, a kumovi su im iz porodice Čepinac. Potom se spominju 
Gligorije (1795), Georgije (1797) i Radovan (1798).

[355] Osim romske porodice  Osim romske porodice Teodorović, u Bolmanu se 1796. godine pominju Jovan i 
Simeon Todorović, koji se ne pominju kao Romi.

[356] Bračevci – slavonsko naselje u dolini rijeke Vuke, u današnjoj Općini Drenje, 
sjeverozapadno od Đakova. Milica Popović, zvana “Mil’ca Bičetova”, žena nekadašnjeg 
bolmanskog brice Srete Popovića – “Bičeta” i snaha u ovoj knjizi spomenutog Dušana “Bičeta” 
rodom je iz Bračevaca (vidi odlomak pod naslovom Bolmanski logoraši u poglavlju Drugi 
svjetski rat, Bolmanska bitka i poratni period).

Slika	72	–	Romsko naselje
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blatom i pokrivene trskom. Građene su bez ikakvog reda, prosto “jedna drugoj u 
krilu”[357] i nije bilo ulica. Danas toga naselja više nema.

•	Popis	bolmanskih	Roma	iz	1891.	godine

Krajem 19. vijeka, 1891. godine, u Protokolu dušepisanija, koji je 
sastavio paroh Uroš Mađarević, a dopunio kasniji paroh Pantelejmon Horvat, 
u Bolmanu su živjeli sljedeći Romi pravoslavne vjeroispovijesti sa svojim 
porodicama:[358]

1. Balinović Marko   31. Mišković Sava
2. Balinović Stefan   32. Mišković Vasilij
3. Balog Georgij    33. Petrović Ana
4. Balog Petar    34. Petrović Andrej, Amon
5. Bogdan Imra    35. Petrović Đorđe
6. Đurđević Jovan, Vuljin  36. Petrović Đorđe, Markulin
7. Đurđević Marko   37. Petrović Emanuil
8. Đurđević Miloš, Bocanov  38. Petrović Julijana
9. Đurđević Nikola   39. Petrović Josif, Tošo

10. Đurđević Petar, Bocanov  40. Petrović Jovan, Janoš
11. Gojković Marko   41. Petrović Jovo
12. Gojković Miloš, Rade   42. Petrović Krsto, Ignjo
13. Jovanović Đorđe, Đurica Pavin 43. Petrović Marko, Koritar
14. Jovanović Jovo   44. Petrović Mladen
15. Jovanović Pavle   45. Petrović Nikolaj
16. Jovanović Petar, Jelin   46. Petrović Nikolaj
17. Jovanović Petar, Nedeljkov  47. Petrović Petar
18. Jovanović Sofija   48. Petrović Petar
19. Kostić Andrija    49. Petrović Stefan
20. Kostić Jovan    50. Petrović Stefan
21. Kostić Marko    51. Petrović Stefan, Guldin
22. Kostić Nikolaj    52. Teodorović Josif, Savin
23. Kostić Živko    53. Todorović Manuil, Julin
24. Mišković Ana    54. Teodorović Manuil, Marcikin
25. Mišković Andrej, Kojin  55. Teodorović Manuil, Savin
26. Mišković Damjan   56. Teodorović Miloš
27. Mišković Josif, Đur’čin  57. Teodorović Miloš, Marcikin
28. Mišković Miloš   58. Teodorović Nikola 
29. Mišković Miloš, Vojin  59. Teodorović Prokopije 
30. Mišković Petar, Vojin   60. Teodorović Savo

[357] Prema sjećanju  Prema sjećanju Radovana Stojanovića.
[358] U ovoj knjizi njihova imena složena su abecednim redom; iza imenā navedeni su kosim  U ovoj knjizi njihova imena složena su abecednim redom; iza imenā navedeni su kosim 

slovima nadimci, ako su postojali, ili bliža oznaka kad je bila potrebna da bi se razlikovale osobe 
istog imena i prezimena.
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  •	Život	bolmanskih	Roma
Najviše pravoslavnih Roma u Bolmanu bilo je 1898. godine, ukupno 

273 “duše”. Romi su imali svog “kneza”. Državne vlasti, kao i selski “knez”, 
komunicirali su s Romima na taj način da su romskom “knezu” prenosili ono što 
je potrebno, a on je zatim s time upoznavao ostale Rome, i obratno, Romi su se 
obraćali selskim i državnim vlastima preko svog “kneza”.

Život bolmanskih Roma sigurno nije bio lak, uzevši u obzir da su u 
Bolmanu “dobro živ’li” samo bogatiji i srednji seljaci. No, ni romska zajednica 
nije sva živjela na isti način. Dok su se jedni bavili zanatima, svirali ili bili 
nadničari u selu, drugi su živjeli na neki svoj način. Dio Roma, uglavnom dobri 
majstori, nadničari i svirači, bili su poznati i prihvaćeni, pa čak i omiljeni u 
selu, te poštovani i u drugim selima, dok je drugi dio Roma opet živio mnogo 
zatvorenije i okrenut uglavnom svojoj zajednici. Romi su u Bolmanu imali 
“svoje bircuze”, ali mogli su - naravno - doći, kao i svi drugi, u svaki “bircuz” 
i u svaki dućan.

Ni ekonomski položaj svih Roma nije bio isti. Jedni su imali svoja kola 
i konje, “smok”, dok su drugi opet živjeli od danas do sutra. Romi su bili 
kovači, koritari (izrađivali su korita i karlice od drveta), pletači košareva[359] i 
pilićarki[360], majstori za izradu prijesne cigle i krovova od trske, a bavili su se 
i drugim sitnim zanatima. Ipak, najpoznatiji su bili kao muzičari – svirači i kao 
takvi bili su poznati širom Baranje, pogotovo u Bolmanu i u susjednim selima. 
Muzika, pjesma i igra bili su im više od zanata, način života, bez obzira na sve 
teškoće i oskudicu.

•	Cigani	svirači 
O bolmanskim Romima saznajemo više od Radovana Stojanovića, koji 

navodi da se na sredini romskog naselja nalazio mali prostor koga su zvali 
Brežulj i koji je bio poligon za muzičare. Stariji svirači su tu uštimavali svoju 
svirku, a mlađi su učili svirati. To je trajalo od zore do mraka i od mraka do zore. 
Svirka je prestajala samo kad je padala kiša. Radovan Stojanović se sjeća četiri 
ciganske “bande”. Najstarija je bila “Jojina” banda, a ostali poznati svirači bili 
su Smiljan, “Boboj” i “Joco Balin”. Prva trojica su bili violinisti, a četvrti je 
svirao u tamburicu.

[359] Košar je velika i duboka okrugla posuda s ravnim dnom, čvrsto ispletena od pruća, šira 
s gornje, a uža s donje strane, koja s gornje strane ima dvije drške što služe za nošenje. Obično se 
koristi za prenošenje, rjeđe za držanje, poljoprivrednih plodova, voća i povrća, posebno klipova 
kukuruza i kukuruznog zrna, iscijepanih drva, trave i lišća. U stare i pokidane košareve stavlja 
se slama pa onda u njih kokoši nose jaja ili se u njih nasađuju kvočke. (N/edić/, J/ovan S./, 
“Baranjarije : Košar”, Slavonski dom – Baranja, god. I, br. 37 /26-27. VI. 2006/ 16).

[360] Pilićarka je naprava ispletena od pruća u obliku stošca, preko koje se prebaci kakva 
stara haljina ili nešto slično. Ona ima takav oblik da u nju mogu ući pilići da bi se hranili, 
pili vode ili zaštitili od kobaca, ali ne i kvočka i kokoši. (N/edić/, J/ovan S./, “Baranjarije : 
Pilićarka”, Slavonski dom – Baranja, god. II, br. 205 /30. VII. 2007/ 28).
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Momcima iz sela bilo je izuzetno važno da budu u dobrim odnosima s 
ciganskim sviračima jer je puno toga zavisi od njih. Svojom svirkom mogli su 
privući mnogo svijeta i pokazati koliko je “važan” momak koji je naručio svirku. 
Mogli su, istina, nekoga i osramotiti u slučaju kad ih nitko ne bi “pogodio”, 
već bi skupljali novac od svih momaka. Ako bi nekog momka preskočili, to je 
bila velika sramota. Romi su svakako svirali za novac, ali Bolmanci su dobro 
znali da najbolje sviraju upravo onda kad ne sviraju za novac, kad svira “Cigan 
Ciganu” ili kakvom dobrom prijatelju, kad sviraju baš “od srca”.

Bogoljub Đurđević - “Boboj” umro je mlad, imao je trideset i neku, a 
njegov sin Milorad, danas poznati violinista, imao je tada pet godina. Dok je 
sveštenik Bogoljubu pojao opijelo, drugi bolmanski svirač Smiljan sa strane je 
tiho svirao na violini. Vidoja Bijelić se sjeća da je “Boboja” na groblje, pored 
Smiljana i drugih, pratio i čuveni Mile “Zonja” iz Darde te da su putem prema 
groblju svirali “drumarac”.

•	“Dojdole”

Bolmanski Romi živjeli su svojim životom. Drugima u Bolmanu to se nekad 
činilo previše ležerno, a nekad opet previše bučno, u kaosu i zbrci. Vjerujemo 
da su ponekad jedni drugima i zavidjeli na načinu života, a sigurni smo da su se 
često sprdali jedni s drugima, “obaška” što bi rekli stari Bolmanci. Međutim, neki 
običaji bili su zajednički. O jednom takvom običaju, o “dojdolama”, saznajemo 
od Radovana Stojanovića.

U ljetno doba, kad je bio sušni period i kad se molilo za kišu, po selu 
su hodale “dojdole”, moleći Boga za kišu. U “dojdolama” su išle najmanje tri 
osobe, a moglo ih je biti više, obično Romkinje. “Dojdole” su na sebi imale 
zavezane grančice zove ili drugih biljaka, a ženske na glavi vijenac od cvijeća ili 
bilja. Kad bi došle u nečiju “avliju”, izrecitovale bi jednu ili više pjesmica, koje 
se nekad i nisu morale rimovati i mogle su se ponavljati više puta.

Pjesme su bile različite. Neke su glasile ovako: “Oj dojdolo, dojdolo, moli 
Boga da pusti kišu, da orosi rodna polja”, ili: “Naša dola moli Boga da pokisnu 
svi orači, svi kopači”. Domaćin ili domaćica polila bi ih vodom i darivala 
novcem i hranom.

•	Nestanak	“Cigana”

Teško je nekome tko nije Rom pričati o životu Roma. Oni bi to najbolje 
mogli sami uraditi. U svakom slučaju, Romi su oduvijek bili sastavni dio 
Bolmana, bolmanskih priča i ogovaranja, veselja i svega drugog što se dešavalo.

Romsko naselje postepeno se osipalo, a oni sami su se, u potrazi za 
boljim životom, selili dalje, uglavnom u Beli Manastir. Sedamdesetih godina 
dvadesetog vijeka u “Cigani” je ostalo još samo nekoliko kuća, a ubrzo su se 
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i one srušile pa je nekadašnje naselje, koje je vrvjelo životom, zaraslo u travu, 
korov i šiblje, a preostali Romi preselili su se u samo selo.

Majstore svirke i njihove pjesme Bolmanci nikad nisu zaboravili. Kako bi 
ih i mogli zaboraviti, kad su uz njih odrastali, slušajući ih još kao dijete, kad su 
uz njih momkovali ili djevovali i igrali u kolu. Oni su svirali u svatovima, “na 
svečari”, po “bircuzima”, kod Krsta i gdje već sve ne. Uz njih se i radovalo i 
tugovalo, pilo i lumpovalo, živjelo i malo po malo i ostarilo.

U Bolmanu se pričalo da je jedan stari bolmanski “Cigan”, poznati svirač, 
opraštajući se od svoje familije, sazvao svoju djecu i rekao im: “Znate da sam 
siroma’ i da vam nemam puno šta ostav’ti, al’ ipak još nešt’ imam! Odsviraću 
vam svakom po jednu pjesmu!”

VII. JEVREJI
Nekad je u Bolmanu bilo Jevreja, no nije poznato koliko porodica. Po 

nekim izvorima[361], godine 1877. u Bolmanu je živjelo 27 Jevreja. Vjerujemo 
da su duže vrijeme živjeli u Bolmanu jer su imali i svoje groblje, koje se nalazi 
zapadno od katoličkog dijela bolmanskog groblja. Vjerski su “pripadali” naselju 
Dardi. Od Jevreja Bolmanci su spominjali nekog Simana, koji je imao kuću na 
mjestu gdje se kasnije nalazio – i još uvijek se nalazi - dućan Stanoje Bojanina 
(tzv. “Bojaninov dućan”). Bolmanci su Jevreje nazivali “Čivut’”, a tako ih i 
danas nazivaju stariji stanovnici.

VIII. “LUTORANI” – NOVI BOLMAN
Naselje Novi Bolman (mađarski Újbolmány) nalazi se istočno od “starog” 

Bolmana, a osnovano je 1820. godine kad se u Bolman doselilo nekoliko 
slovačkih porodica iz Srijema, pripadnika augsburške konfesije[362], koji se 
tu nisu dugo zadržali[363]. U Novom Bolmanu, koga su nekadašnji Bolmanci 
nazivali “Lutorani”, živjeli su Nijemci i Mađari (“Švabe” i “Madžari”, kako bi 
to rekli Bolmanci), po vjeri luterani i katolici.

Na popisima stanovništva Novi Bolman kao posebno naselje iskazuje 
se od 1948. godine, kad je imao 347 stanovnika. Na sljedećim popisima broj 

[361] Web-stranica na mađarskom jeziku: http:/kt.lib.pte.hu/konyvtar/kt03110501/0_0_1_http:/kt.lib.pte.hu/konyvtar/kt03110501/0_0_1_
pg_82.html

[362]  Augsburška konfesija (lat. Confessio Augustana) – “ispovijest vjere koju su evangelički 
knezovi i gradovi predali Karlu V na saboru u Augsburgu 1530. Augsburšku konfesiju sastavio 
je Melanchton, a odobrio Luther; njome se željelo pokazati da reformacija traži samo ukidanje 
zloupotreba u crkvi�” (Opća enciklopedija, knjiga 1, Jugoslavenski leksikografski zavod, 
Zagreb 1977, str. 303).

[363] Brnjevarac - Braca, Radivoj, “Kroz baranjska naselja : Poprište velike bitke”, Belje, 
14 (1979) 7.
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stanovnika se kretao ovako: 289 (1953), 293 (1961), 236 (1971), 219 (1981), 
215 (1991), 129 (2001)[364]. Godine 1900. i 1910. kao dio naselja iskazano je 
Taborište (s 15 odnosno 12 stanovnika), koje je 1953. imalo 4, a 1961. godine 24 
stanovnika. Službeno, Taborište je smatralo dijelom Novog Bolmana, a od 1971. 
ono nema stanovnika. Za popisne godine za koje ne navodimo broj stanovnika 
Novog Bolmana, oni su pribrajani Bolmanu.

Prema gornjim podacima Novi Bolman je 1948. godine imao najviše 
stanovnika (347), no ipak mislimo da ih je najviše bilo između dva svjetska 
rata, dok su još u Novom Bolmanu živjeli Nijemci i kad, nakon 1921. godine, 
dolaze izbjeglice i optanti te drugi kolonisti, koji - uz Bolman i Majške Međe - 
popunjavaju prazne kuće i u Novom Bolmanu i grade nove, tako da u to vrijeme 
naselje doživljava svoj demografski najbolji period.

“Lutorani” su dugo vremena 
bili naselje za sebe, a i danas imaju 
status samostalnog naselja, no 
uvijek su bili usko vezani za Bolman. 
Imali su svoj “dućan i bircuz”, 
svoju crkvu i školu (luteransku), no 
ipak su uvijek, kao i Majške Međe, 
bili svrstavani pod Bolman. Kao i u 
Bolmanu i Majškim Međama, tako 
je i u Novom Bolmanu stanovnika 
sve manje i manje, a stari naziv 
“Lutorani” više gotovo nitko i ne 
upotrebljava.

[364] Novi Bolman, srpskohrvatska Vikipedija (sh.wikipedia.org), posjet 20. X. 2010.

Slika	73	–	Novi Bolman

Slika	74	–	Svatovska kolona prolazi kroz Novi 
Bolman
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IX. MAJŠKE MEĐE
Majške Međe (mađarski 

MaiskaMegye) nalaze se zapadno 
od Bolmana, nedaleko od mjesta 
gdje je nekada postojalo selo Majš, 
koje nije bilo nastanjeno poslije 
smirivanja Rakocijeve bune (1703-
1711). Naselje je na početku bilo 
pustara, za koju se u Bolmanu kao 
vlasnik pominje Rosenberg. Nije 
poznato kad je nastala ta pustara, ali 
od sredine 19. vijeka ona se razvija i 
raste broj njenih stanovnika. Prema 
popisima stanovništva broj žitelja 

Majških Međa kretao se ovako: 78 (1869), 151 (1900), 179 (1910), 288 (1948), 
287 (1953), 300 (1961), 264 (1971), 195 (1981), 158 (1991) i 99 (2001)[365]. 
Najviše stanovnika Majške Međe su imale pred Drugi svjetski rat (387 duša, 
sudeći prema bilješkama bolmanskog paroha Pante Horvata ) te nakon Drugog 
svjetskog rata (oko tristo).

U Bolmanu se govorilo da Majške Međe, kao i Đorđev dvor ili Sepeže[366] 
(južno od Bolmana prema šumi i Dravi), naseljavaju biroši[367] iz okolnih sela, 
koji su tu s porodicama stalno stanovali i čiji se broj kretao od nekoliko desetina 
do čak preko stotinu. Osim stana, biroši su od gazde dobivali i hranu.

[365] Majške Međe, srpskohrvatska Vikipedija (sh.wikipedia.org), posjet 20. X. 2010.
[366] Mikrotoponim  Mikrotoponim Sepež kao ime bolmanske rudine i danas se koristi u katastru i 

gruntovnici. U popisima stanovništva upotrebljava se oblik Sepeš. Bolmanci, međutim, obično 
koriste množinski oblik, ali nisu sigurni kako glasi nominativni oblik te množine pa govore 
Sepeže umjesto Sepeži. Budući da se kaže “u Sepež’ma” (kao “u sokac’ma”), nominativni oblik 
trebalo bi da glasi Sepeži (muški rod). Ako nominativ množine glasi “Sepeže” (ženski rod), onda 
bi se moralo govoriti (a ne govori se) “u Sepežama” (kao što se govori “u Livadama” kad se misli 
na rudinu Livade).
Na rudini Sepež danas više nema kuća, ali još žive sjećanja na stanovnike koji su tu živjeli pa se 
oni ponekad nazivaju Sepežanima. Katkada se može čuti i pridjev sepeški (npr. i u ovoj knjizi, 
u dijelu pod naslovom Mađari i Nijemci, u izrazu Sepeška pustara).
U austrougarsko vrijeme pustara na mjestu rudine Sepež zvala se Đerđudvar, a Bolmanci su 
je zvali Đurđev dvor. Na mapama izdanim poslije Prvog svjetskog rata (čak i poslije Drugog 
svjetskog rata) pisalo je Đorđev dvor, a na jednoj mapi izdanoj poslije Prvog svjetskog rata 
Đurina pusta.

[367] Biroš (mađ. biros : govedar) – poljoprivredni najamni radnik koji stalno živi na imanju 
svoga gazde (Rječnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, knjiga I, str. 567; podatak 
da biros na mađarskom znači govedar je iz Anić-Goldsteinovog Rječnika stranih riječi, str. 182).

Slika	75	–	Milisav Dulić s društvom (Majške 
Međe, 1937)
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Nakon Prvog svjetskog rata Majške Međe dobivaju ime Štiljanovićevo[368], 
koje se nakon 1948. godine opet mijenja u Majške Međe. Nekadašnja pustara 
postaje naselje kad se dvadesetih godina dvadesetog vijeka u nju doseljavaju 
izbjeglice, optanti, dobrovoljci i drugi kolonisti. Njih je, prema popisu Pante 
Horvata[369], bilo 240. Uz postojeće stanovništvo te one koji su došli nakon 1926. 
kad je sačinjen spisak, broj stanovnika se udvostručuje u odnosu na vrijeme prije 
Prvog svjetskog rata pa od pustare nastaje selo.

U nastavku navodimo imena i prezimena kolonista i optanata te mjesto 
odakle su došli, a prema popisu Pante Horvata iz 1926. godine. Za ovu knjigu 
imena su složena abecednim redom.

[368] Majške Međe službeno su bile zaselak naselja Bolman od 1880. do 1900. i od 1921. 
do 1948. godine. Godine 1948. imale su ime Štiljanovićevo, a od 1948. do 1997. službeno ime 
glasilo je Majiške Međe (Leksikon naselja Hrvatske, str. 452), iako stanovnici ime izgovaraju 
Majške Međe. Da su se Majške Međe 1948. službeno zvale Štiljanovićevo svjedoči i Leksik 
prezimena Socijalističke Republike Hrvatske (vidjeti npr. prezimena Lakičević /tj. Lakićević/ iza 
prezimena Lakić na str. 356). U knjizi Slobodana Mileusnića Sveti Stefan Štiljanović : ratnik i 
svetac (str. 21/22) o imenu Štiljanovićevo piše:
“Nešto drugačiji slučaj je sa selom Majške međe kod Bolmana, uz samu mađarsku granicu. Do 
pred kraj Prvog svetskog rata ovo mesto je bilo pustara. Bežeći ispred Mađara te delove naselili 
su Srbi (1920-1921) iz onog dela Baranje koji je ostao pod Mađarima. Ubrzo su ovi optanti 
formirali čitavo naselje i umesto ranijeg naziva Majške međe dali ovom selu ime Štiljanovićevo. 
Selo se tako zvalo sve do 1941. godine kada su u Bolman upali Mađari. Posle rata (1945) i 
izlaska Mađara iz tog dela Baranje, nova jugoslovenska vlast ‘prekrstila’ je Štiljanovićevo u 
staro ime Majške međe.* (* Ovaj podatak saopštio je G. Radoslav Braca Pavlović.)”
Za vrijeme Drugog svjetskog rata Majške Međe su se zvale Horthy. Nada Lazić u knjizi 
Baranja : 1941-1945, str. 152/153, prvo spominje “Štiljanovićevo (Maiska-megye, Bolmány), 
sada Horty, viteško naselje sa 70 kuća, pripadalo je Šikloškom kotaru, a potom u Općini Bolman 
“Horty naselje” sa “77 porodica”, dok u “Registru geografskih imena” navodi “Horthy naselje 
– 153”. To ime očito je nastalo po prezimenu mađarskog regenta Mikloša Hortija od Nađbanje 
(1868-1957; mađ. Vitéz	nagybányai	Horthy	Miklós).
Ime Štiljanovićevo nastalo je od prezimena svetog Stefana Štiljanovića (druga polovina 15. 
vijeka – 1543), koga je Srpska pravoslavna crkva (SPC) kanonizovala zbog bogougodnih djela, 
humanizma i znakova na njegovom grobu na brdu Đuntir kod Šikloša. Po predanju, bio je 
posljednji birani paštrovićki knez, a po srpskoj tradiciji poznatiji je kao despot. Slavu i imetak 
stekao je hrabrom i upornom borbom protiv Turaka – u Sremu, Slavoniji i Baranji. Kroz 
vijekove njegov je grob bio okupljalište baranjskih Srba. Njegove očuvane mošti prenijete su u 
fruškogorski manastir Šišatovac, a odatle 1942. u Beograd da ne bi stradale od ustaške vlasti za 
vrijeme Nezavisne Države Hrvatske (NDH).
SPC proslavlja sv. Stefana Štiljavića na dan 17. oktobra, kao i prepodobnu Jelenu, njegovu 
suprugu. Sveti despot Stefan Štiljanović eparhijska je slava Eparhije osječkopoljske i baranjske, 
kojoj danas pripada i Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija bolmanska. Pravoslavna 
crkva u Karancu iz 1991. godine posvećena je sv. Stefanu Štiljanoviću.
Opširnija biografija Stefana Štiljanovića može se pročitati u radu Znameniti Srbi iz Baranje (od 
početka XVI. do sredine XX. veka) mr. sc. Drage Njegovana i u knjizi Sveti Stefan Štiljanović : 
ratnik i svetac Slobodana Mileusnića (Beograd, 1992).

[369]  Spisak kolonista u Majške Međe, sačinjen 1.januara 1926. godine; spisak je sačinio Panta 
Horvat, paroh bolmanski; arhiva Srpske pravoslavne crkvene opštine i parohije bolmanske.



                   263Iz historije sela i crkvene op{tine

1. Radoje Andrijević, Majš
2. Đorđije Anđelić, Bezedek
3. Stevan Ašađanin, Šikloš
4. Jevrem Bačvanin, Borjad
5. Petar Barbirović, Majš
6. Pavle Bertić, Majš
7. Lazar Bertić, Madžarboja
8. Stevan Bertić, Vilanj
9. Milovan Dadić, Litoba

10. Marko Bjelica, Vrbica, Crna Gora
11. Pavle Bjelica, Vrbica, Crna Gora
12. Petar Bjelica, Vrbica, Crna Gora
13. Grigorije Bošnjak, Mohač
14. Stevan Bošnjak, Batosjek[370]

[370] Bátaszék – mađarski gradić u Tolnanskoj županiji, na sredokraći puta između Mohača 
i Seksarda. Kao hrvatska imena toga naselja pominju se Bacik, Batasik i Batosik (Mandić, 
Živko, Hrvatska imena naseljenih mjesta u Madžarskoj, str. 99), dok se u srpskim izvorima 
pominje kao Batasek (Davidov, Dinko, Spomenici Budimske eparhije, str. 433), a ponekad i 
kao Batosek (npr. na internetskoj stranici www.rastko.rs). U Bolmanu se upotrebljavao i oblik 
Batosjek.

Slika	76	–	Darinka Ljubojević i 
Vasilija Buljanović (Majške Međe, 
nakon 1920)

Slika	77	–	Đoko Miodragović i Boško Dulić na ko-
lima (Majške Međe, Ulica Marka Oreškovića, 1968)
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15. Bogoljub Božić, Majš
16. Jovan Božić, Majš
17. Mihajlo Cicak, Majš
18. Milutin Cicak, Majš
19. Ilija Cvijanović, Lipova
20. Luka Čolaković, Kamensko, Crna Gora
21. Đoko Ćosić, Beremend
22. Ljupko Dragosavljević, Beremend
23. Živko Drenovac, Beremend
24. Obrad Ivančević, Beremend
25. Stevan Ivičić, Lančug
26. Milan Jovanović, Veliki Budmir
27. Svetozar Kovačević, Poča
28. Slavko Kozarac, Majš
29. Pero Lakićević, Štedim, Crna Gora[371]

30. Petar Lazić, Vilanj
31. Damjan Ljubojević, Majš
32. Ranko Ljubojević, Majš
33. Spasoja Ljubojević, Majš
34. Jefto Mandić, Dulići, Hercegovina
35. Pantelija Manojlović, Lipova
36. Miloje Marković, Rudari, Srbija
37. Teodor Mijatović, Borjad
38. Draginja Mijodragović, Majš
39. Ljenko Mijodragović, Majš
40. Omer Mijodragović, Veliki Budmir
41. Ignjatije Milinković, Beremend
42. Spasoje Mitrović, Miločani, Crna Gora
43. Blagoje Nedić, Borjad
44. Mladen Novaković, Majš
45. Cvijeta Nedić, Borjad
46. Nedeljko Ostojić, Majš
47. Rade Paprić, Beremend
48. Milan Paunović, Golubovci, Crna Gora
49. Todor Plavšić, Majš
50. Justina Popović, Beremend
51. Sreto Popović, Lipova
52. Stanoja Popović, Beremend
53. Stoko Popović, Popovac

[371] Na spomeniku u centru Bolmana i u knjizi Nade Lazić Baranja : 1941-1945 
naveden kao Petar odn. Pero Lakičević.
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54. Svetozar Putnik, Majš
55. Bogdan Samardžić, Crna Gora
56. Slavko Savić, Poča
57. Svetislav Stojaković, Titoš
58. Milovan Šimunović, Vilanj
59. Đoko Utješanović, Poča
60. Radoslav Vakanjac, Borjad (sinovi Borivoje i Lazar, kćeri Milanka,         

   Miljeva i Vukosava navode se da su iz Majša)
61. Vlajko Vakanjac, Majš
62. Đorđije Zavišić, Šumberak
63. Božidar Živanović, Lipova

Svi navedeni, kojih je s članovima porodica bilo 240, nisu se zadržali u 
Majškim Međama. Dio njih seli 
se u Bolman ili Novi Bolman, a 
dio odlazi dalje.

Paroh Panta Horvat sa-
činio je i Spisak izbjeglica iz 
Bremena, no nije naveo godinu 
kad je sačinjen. Na tom spisku 
nalaze se neka imena kojih nema 
u gornjem spisku:

1. Đoko Đelanović
2. Lazar Grubaković
3. Savo Milinković
4. Stevo Milinković
5. Dušan Paprić
6. Petar Vučić

      Doseljenicima je Kraljevi- 
na Srba, Hrvata i Slovenaca 
podijelila nacionalizovano zem- 
ljište za gradnju kuća, a 
nekima i poljoprivredno zem- 
ljište. Na samom početku Dru- 
gog svjetskog rata, upravo 
iz tih razloga, želeći da vrate 
nacionalizovanu imovinu, mađar- 
ske vlasti naređuju iseljavanje 

onih koji su na toj imovini. Majške Međe su također teško stradale u vrijeme 
Bolmanske bitke, kad su se - kao i Bolman - nalazile u centru borbe.

Slika	78	–	Miroljub Cicak na ulici u Majškim 
Međama

Slika	79	–	Vožnja kukuruzovine (Majške Međe, 1966)
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Nakon Drugog svjetskog rata u Majške Međe se doseljava novo 
stanovništvo (iz Međimurja i Bosne). Broj stanovnika se od 1960-ih godine, kad 
ih je bilo čak 300, postepeno smanjuje, da bi na popisu 2001. godine čak pao 
ispod 100.

Slika	80	–	Boško Dulić i pas Filir (Majške Međe, 1962)

Slika	81	–	Milka Dulić i pas Greta pred kućom u Majškim 
Međama (Ulica Marka Oreškovića, 1967)

Slika	82	–	Kucanje čašama (Majške Međe, prije 1972)



                   267BOLMAN JE BIO BOLMAN

        BOLMAN JE BIO BOLMAN

Slika	83	–	Vidoja Bijelić, Milan Nedić i Milan Dobrokes – Bato dolaze u crkvu (Bolman, 
1989. godine); iza njih se u pozadini vidi “Bijelićeva lipa” i nekadašnja Pepkina kuća
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BOLMAN JE BIO BOLMAN
SJEĆANJA VIDOJE BIJELIĆA[1]

Bolmanska imena i ruganja
Divanimo o Bolman’: kaki_j’[2] on nekad bijo, kaki_s’ tu bil’ ljud’, bar oni 

koje mi donekle pantimo. Bil’ su, normalno, ljud’ ko ljud’: dobri ljud’, domaćin’, 
no mi ćemo mal’ govor’ti o onima koji_s’ ostav’li šal’ iza_sebe. Bil’ su to mal’ 
posebni ljud’. Nis’ on bil’ loš’ ljud’! Neko_j’ kazo vaki_s’, neko naki_s’, ko i 
uvijek.

Bolman je bijo Bolman i on je imo svoje odlike.
Rodi se muško dijete. Dadu mu ime. Al’ nije to dijete nešt’ mâlo, oće 

Bolmanci da to bude netko jači. Pa mjesto Tošo il’ Toš’ca dadu mu ime Toškalo, 
oće da to dijete bude nešt’ vel’ko. Za Obrada, mal’ im Obrad, nek to bude Obre, 
Milan nek bude Mileta, i tak’ su ta imena nos’la mal’ veći naglasak. Iso nek bude 
Isajlo. Onda_j’ posto Isajlov sokak, pa Isajlova tor’na, pa Kupin’ćeva dol’na.

Imena su se uveličavala. I žene_s’ tu imale udjela. Kad pitaju čiji_j’ taj 
Mito il’ Pero, govor’lo se: Anđin, pa Bož’čin. Uvijek je netko nekoga proglas’jo 
nekim ruganjem[3]. Ak’ nije Bož’čin il’ Jakšin il’ Bjelavčin, onda_j’ Brlin, to_j’ 
Ivančevićeva familija.

Kad je Bolman dob’jo nove ljude dvadeseti’ godina prošlog vijeka, koji_s’ 
optiral’ iz Madžarske poslije Prvog svjetskog rata, i on’_su iz svoji’ sela donijel’ 
običaje. On’_su nekoga falil’ il’ uvažaval’ pa – kad izmeđ’ sebe govore – jedan 
kaže da_j’ bijo kod Bubeta, a drugi da_j’ mu Bube obećo to i to. A ovi naš’ 
Bolmanci željni da vide tog Bubeta: ko_j’ Bube, kaki_j’ Bube? Zove se Bogoljub, 
a Bubetom ga zovu. U Bolman’ su Bogoljuba uvećano zval’ Bobola. Pa da vide 
on’ tog’ Bubeta! A jedan Bolmanac kad ga_j’ vid’jo, tog Bogoljuba Kneževića, 
reče: Ma kaki Bube, to_j’ Bubila!

I ostalo_j’ ruganje Bubila do današnjeg dana. Iak’ nema nikake veze sas 
tim Bogoljubom -Bubetom - Bubilom, jednog kasnijeg Bolmanca zval’ su Boško 
Bubila.

[1] Bolmanci u svom govoru često ne izgovaraju samoglasnik “i” unutar riječi ( Bolmanci u svom govoru često ne izgovaraju samoglasnik “i” unutar riječi (bat’na, god’na, 
uč’telj’ca, Ljub’ca) ili samoglasnike “e”, “i”, “o”, “u” na kraju riječi (dolj’ umjesto dolje, ljud’ 
umjesto ljudi, nešt’ umjesto nešto, u svom vijek’ umjesto u svom vijeku). U takvim slučajevima, 
da se olakša čitanje, umjesto izostavljenog samoglasnika stavljan je apostrof (‘). Apostrof je 
ubacivan i u drugim slučajevima kad se u bolmanskom govoru neki glasovi ne izgovaraju (ope’ 
umjesto opet, p’_onda umjesto pa onda, sa’_ću umjesto sad ću�). Apostrof nije stavljan u onim 
slučajevima kad se neki glasovi ne izgovaraju ni u drugim dijalektima: čojk, devetnest, dorana, 
iljada, kaki, oću, osto (čovjek, devetnaest, dohrana, hiljada, kakvi, hoću, ostao).

[2] Kad se dvije ili više susjednih riječi u bolmanskom govoru izgovaraju s jednim naglaskom,  Kad se dvije ili više susjednih riječi u bolmanskom govoru izgovaraju s jednim naglaskom, 
u jednom dahu, to je označavamo donjom crtom između tih riječi: bijo_j’, Bolmanci_s’, ja_b’, 
kaki_j’, nako, neko_j’, pa_da_đe_j’, u_nog’, u_Osijek, vako (bio je, Bolmanci su, ja bih, kakvi 
je, onako, neko je, pa ga đe je, u nogu, u Osijek, ovako).

[3] Ruganje – nadimak.
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Bolmanci_s’ znal’ davat’ ruganje!

CJETKAN
Dones’, ne pitaj!

Cjetkana[4], koji_j’ rodit neđe iljadu osamsto sedamdesete god’ne, u 
devetnestom vijek’, ja pantim ko izrazito prâvog čojka, bar sam ja tak’ njega 
zamišljo, a tak’ su se i moj’ ukućan’ prema njem’ odnosil’. Kad dođe nedelja 
dopodne, ide Cjetkan sokakom i onda već viču: “Ide tetak, treba se mal’ nešt’ 
sprem’ti”. Tetak – to_j’ nešt’ vel’ko bilo.

A on: naboksane[5] papuče, crne čarape, bijele gaće na falte, košulja 
porketska, sitne tačkice po njoz bijele. I šešir, al’ ne znaš ti koja strana ide 
naprijed. Šešir je okrugo, sam’ po onoj pantljik’ znaš da to sas lijeve strane dođe. 
Kad tetak uđe unutra, gleda se da se pod_njega metne neki sukneni čaršap il’ 
šta_bilo, da sjedne na to, da ne uprlja gaće.

Kad sjedne, moja baba pita:

- Tetak, je_l’ mož’ rakije?

- Dones’, ne pitaj!

Kad on kaže nešt’, to_j’ bilo kazato. 
Dones’, ne pitaj! Bijo_j’ samouvjeren. Kad 
on nešt’ kaže, to_j’ tak’. Nikog on drugog 
nije slušo. To_j’ za njega bijo zakon. On je 
bijo glavni. I do podne sjedi, da l’ popije po’ 
dec’ il’ dec’ rakije, nije više, i u pol’ dvanest 
ide kuć’. Bijo_j’ na divan’!

Taj čojk je ostav’jo na mene dojam 
nekog vel’kog i važnog čojka kog se slušalo. 
Al’ su mlogi kazal’: “Ludi Cjetkan”! Pa 
zašt’ ludi kad je bijo tak’ dobar čojk koga ja 
pantim?

Al’ tu, kažu, ima i zašt’.

Kad je on bijo mali, onda_j’ Pero 
Panićev imo tri ćeri, pa mu neki čojk kaže:

- Au, dobro_j’ tvoje stanje, pa kak’ da 
nemaš muško dijete?

[4] Ime Ime Cjetkan naglašava se kao riječ vulkan.
[5] Naboksat’ – namazati obuću boksom, kremom za obuću.

Slika	84	–	Djeca iz Bolmana u 
“svečanom ruv’ “ (1910); lijevo Jovo	
Dorić
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- Taki ko_što Stoko ima sina, taki mi ne treba! – ovaj odgovara.

Znači, Stokin sin Cjetko bijo_j’ loš. Ajmo mal’ o toj stran’.

Čitanje apostola[6]

Kad je Cjetko bijo mali, u ljetno doba, njegova mat’ išla u dućan. Pop je 
sačeko pa joj kaže:

- Je li, Jelo, pošalji onog tvoga stršena - on ga zvao stršenom - neka dođe 
da čita u nedelju apostol.

- Oć’, oć’, gospod’ne – odgovori mu ona sretna što će joj sin čitat’ apostol. 
- Zna on, on dobro čita, gospod’ne. On ne sriče, on vrlo dobro znade.

- Samo ga pošalji, odma da dođe!

Mat’ došla kuć’ pa kaže:

- Ajd’, Cjetko rano, kazo_j’ gospodin da oma dođeš!

- Čekaj da opravim! - on je uvijek nešt’ opravljo, on se držo ko odrasto 
čojk. Ne mož’ on tek tak’, a ona ga ćera:

- Id’!

Ode on kod popa i uzme apostol. Kod_kuće_j’ uč’jo čitat’ apostol. A mat’ 
sretna što njezin Cjetko zna i što će čitat’ apostol.

Došla nedelja, sprem’la ga ona: bijele gaće, bijela košulja i šešir’ć na 
glav’, a apostol pod_ruk’. Al’, neće on Isajlovim sokakom, neg’ on ide odozdo, 
ispod Darovca. Darovac je kanal tu ispred avlije. Tu su se djeca oduvijek sigrala 
pa se i danas još sigraju.

I zasigr’o se i on. Prvo zvono odzvon’lo, pa drugo, pa treće, ne mogu se 
djeca brež_njega sigrat’. Kad jedamp’ta zvoni na apostol, a on zakasnijo pa nije 
ni ošo u crkvu. Uprljo se do očiju, vraća se u podne kuć’. Sva_s’ djeca u podne 
išla kuć’ jel je nedeljna už’na bila bolja pa su žur’la kuć’ da už’naju.

Mat’ ga dočeka pa ga pita:

- Cjetko rano, pa šta_s’ taki prljav, đe_s’ bijo?

- Pa tu, mati, pod Darovcom, mal’ sam se sigro.

- Pa jes’ bijo u crkvi?

- Bijo sam.

- Pa šta kaže gospodin, jes’ dobro očito apostol?

[6]  Vidjeti napomenu broj 69 s 39. stranice. Istu priču, ali na nešto drugačiji način, zabilježio 
je i Milan Dvornić u knjizi “Oj Vidovo, Vidovo” (str. 27-28).



                   271BOLMAN JE BIO BOLMAN

- Mati, što sam ga očito, očenaš mu njegov! – opsuje Cjetko.

Taki_j’ on bijo, samouvjeren. On apostolu psuje očenaš, tako_j’ ga očito, 
a nije bijo ni u crkvi.

I kad je mat’ išla ponovo u selo i ponovo srela popa, pita je pop:

- Đe je sin u nedelju?

- Pa bijo_j’!

- Nije taj ni vidio crkve. Nije taj ni vidio!

Šklocom u_nog’

Kad je on već bijo čojk u god’nama, na 
tom istom Darovcu su se, ko i uvijek, sigrala 
djeca. Sigrala se pa se posvađala i Veljka počnu 
tuć’. Pošto_j’ bijo bliz’ djeda-tetak, bjež’ on kod 
Cjetkana u avlij’.

Ovaj ga dočeka pa pita:

- Zašt’ bježiš, Veljko?

- Tuku me ovi, tetak.

- Zašt’ se ti nji’ bojiš? Je_l’ nemaš škloc’ u 
džep’?

- Imam.

- Uzmi tu škloc’ i id’ tam’ i ubod’ jednoga, koji ti prvi dođe, u_nog’. Paz’ 
šta ti kažem, u_nog’!

- Oć’, tetak!

I vrati se Veljko natrag. Jedan od djece ga vid’jo, a uvijek to bude onaj 
najslabiji, pa potrči:

- Evo ga, ide! – pa pritrka Veljku. Veljko izvadi škloc’ pa ga ubode u_nog’ 
i ovaj zajauka. Djeca se razbježaše, a djeda Cjetkan iz_bašče viče:

- Jesam ti kazo! Vidiš! Niko te više neće dirat’.

Žene se pokup’le i, jelda, sad nije više što_j’ Veljko ubo ovoga šklocom, 
neg’ što_j’ čojk u god’nama kazo da ga ubode, pa zlo na Cjetkana.

- Pa šta ti misliš, taki lud, daj’ ubo ovoga u stomak!

- Nisam kazo u stomak, već u_nog’! – ta nema to, to_j’ bijo njegov zakon, 
u_nog’.

Slika	85	–	Dušan Bijelić s 
društvom (Bolman, 1938. godine)
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Kad se sveti Antun prizeti u Naroć

Nekad su žene ko žene bile sklone da ak’ nešt’ u_kuć’ ne ide dobro, neko_j’ 
bolestan il’ je nešt’ od marve bolesno, idu vračarama. To_j’ bijo njijev doktor. 
Vračare, pored onog što kažu da žene moraju učin’ti, još kažu, pošto_s’ bile 
rimokatoličke vjere, da se žene moraju zavjetovat’ svetom Antun’.

Proljeće dođe pa se mora ić’ u_Osijek u 
crkvu svetom Antun’. Bolmanski se pop mal’ 
bun’jo što se ide svetom Antun’, al’ ne možeš 
ti, žene ko žene, one krenu. Danas jedna, sutra 
druga, vračare uvijek isto, svetom Antun’ i svetom 
Antun’, i kad jedamp’ta pola sela ide u_Osijek 
svetom Antun’.

A nije bilo avtobusa ni prevoznog sredstva, 
neg’ pješke bentom. U ponoć ustanu i onda do_
šume i pravac bentom za_Osijek.

Djeda-Cjetkan je u proljeće obično vato 
ribe za njega i njegov’ bab’ pa_j’ bijo u šum’. 
Osjeti on, još kad su kren’le žene iz sela, žagor. 
Žene idu! Sačeka i’ on pod_šumom. Kad su izašle 
na_bent, a on naki grlat njima vikne:

- Ku’_ćete?

One se prepale. Jedna_j’ mal’ došla seb’ pa odgovori:

- Pa idemo u_Osijek, svetom Antun’.

- Pa nije on tam’!

- Pa_da_đe_j’? – jedna ope’ kaže.

- Ošo_j’ u Naroć[7], kod svete Kate još zimus, prizet’jo_j’ se. Zato ajte 
kuć’!

Siđu žene sas benta dolj’. Prepale se od njega, ne znadu ko_j’. A kad su se 
mal’ oslobod’le, kažu one:

- To nije niko drugi, to_j’ Cjetkan. Cjetkan nas ćera. - Pa viknu:

- Cjetkane, jes’ ti to?

- Pa ja sam. I’te kuć’. Kad vam kažem da on nije više u_Osijek’, on je u 
Naroć’, prizetit je tam, nije se vrat’jo.

[7] Naroć – selo Nard preko Drave u Slavoniji.

Slika	86	–	Mile Bijelić – Pincika i 
Soka Bijelić (Bolman, prije 1940)
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- E, sprda se s nama – sve’dno one odu u_Osijek kod svetog Antuna.

Ne daj pod_slam’!

Kolje krmač’ djeda-Cjetkan. Oko njega ljud’, a i dječurlija. Stric Milorad, 
djeda-Veljko i moj otac tu_s’ oko njega. Cjetkan nije imo djece pa_s’ on bil’ tu.

Zaklal’ krmač’, a on kaže:

- Djeco, slame, dajte slame!

Met’li krmač’ na_noge, a djeda Cjetkan dalje kaže:

- Ajte, ljud’, idemo pit’ rakije, a vi, djeco, meć’te slame i pal’te!

Kad su djeca podžar’la vatru, krmača skoči, slama na njoj gori, a ona se 
diže pa krenu prema kamar’ slame.

- Ne daj! Ne daj! Pod_slam’ će otić’! Ne daj pod_slam’! – viče djeda-
Cjetkan, a krmača bježi.

Klanje jelena

Trčimo mi djeca za jelenom. Njemu 
noga odbita pa_j’ šantav, mršav. Mi djeca 
ga vijamo tam-vam, preko Jezera, preko 
kanala pa u_bašče i u_bašču kod djeda-
Cjetkana.

Djeda-Cjetkan ga spopa’ne za 
rogove pa viče:

- Ivo, daj štrangu! I nož daj! – pa će 
zaklat’ jelena.

- Nemoj, djeda!

- Šta nemoj? Pa_u_naš’ bašču_j’ 
došo.

Kako_b’ klao jelena! To_j’ četrdes’t 
osma il’ četrdes’t deveta god’na. Milicija 
će oma[8] doć’ pa će pitat’ otkud je jelen 

došo, kako_j’ došo tu? Ispitivalo se onda puno, a djeda-Cjetkan “Daj nož!” pa 
će ga zaklat’. Kaka milicija! Šta njem’ mož’ milicija! Nije se on bojo ni žandara 
ni milicije.

[8] Oma – odmah.

Slika	87	–	Baranjska familija (Bolman, oko 
1920)



274 Vidoja Bijeli} - Jovan M. Nedi}

PANTO IVANČEVIĆ – BRLA
Prvi april

Imo_j’ djeda-Panto svoje zemlje i rad’jo_j’ tu zemlju. Bilo_j’ uspona i 
padova, ko i uvijek.

Djeda-Panto_j’ bijo jaki čojk, al’ povučen. Nije bijo doćeran i nafiksan ko 
djeda-Cjetkan. Išo_j’ na državno dobro u Sudaraž[9] i nadnič’jo_j’ od proljeća do 
zime. Nije se on mlogo jed’jo nizašto, a ljud’ su se š_njime šalil’. On je to primo 
vrlo mirno i gledo_j’ svoj interes. Nije rad’jo mot’kom, već ga jedan šalje vám’, 
a drugi tam’. Šale se š_njime, a nadnica ide. Njem’ je bilo važno da nadnica ide.

O Prvom april’ dođe tak’ djeda-Panto na poso, a oni što_s’ tam’ rad’li 
metnu mu dvije cigle u torbu pa nek nosi u Širine onom gazdi. Kaže djeda-Panto:

- Znam ja da on’ mene prave prvim aprilom. A kad dođem tam’ đe_s’ me 
poslal’, tu_j’ rakija, jelo� E, pa šta me onda briga.

A gazda iz Širina pošalje ga u drugu pustar’ i odande ide kuć’. Dan je 
prošo, nadnica_j’ tu. Nije se on puno jed’jo.

Pita sa_sirom i pita s_ništom

Bijo_j’ djeda-Panto, ko što sam reko, jaki čojk. Takvog ga i pantim. Od 
proljeća do zime uvijek je išo bos. Po praš’ni mi djeca kad vidimo vel’ke stope 
znamo da_j’ djeda-Panto tuda prošo. Obadvije naše stope metnemo u tu njegov 
stop’ i još je ne zatvorimo pa se čudimo njem’.

A mogo_j’ i dobro pojest’ i vol’jo_j’ sa_sirom pite.

Jedamp’ta njegova žena kaže: prav’će sa_sirom pite pa izvija tijesto da se 
poležači, kako se onda govor’lo. Zamut’la ona sir u čanku, udar’la jaje i met’la 
šećer pa morala izać’ napolj’. Djeda-Panto zaključa vrata, sjedne kod tog čanka 
i lati se jest’ sira. Žena viče spolja:

- Panto, nemoj pojest’ sav sir, š_čim ću peć’ pite?

- A, pa dobra će bit’ i s_ništom! Čekaj još mal’ – i pojede sir.

Pita sa_sirom i ženske vračke

Vračare kod koji’_s’ žene odlaz’le, nagovarale_s’ i’ na sve i svašta da_b’ 
zlo ošlo iz_ kuće. Bilo_j’ i toga da se nešt’ ispeče pa još i metne na raskršće. 
Jedna_j’ žena ispekla tepsij’ sa_sirom pite, pa oma iza ponoć’ odnijela pit’ na 
raskršće.

Bila_j’ mjeseč’na, Panto zaspo. Probud’jo se, vidi da_j’ dan napolj’. 

[9] Sudaraž, Sudaraževo – pustara između Bolmana i Monoštora (tj. Belog Manastira).
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Nema sata i ne za kol’ko_j’ sati. Misli da_j’ jutro. Uzme svoj’ torbu, ide on 
u Sudaraževo, a bilo_j’ to oma poslije ponoć’. Dođe na raskršće, vidi tepsija 
sa_sirom pite. Kako_j’ poslije sam pričo, kaže on sam seb’.

- A pa pa šta_j’, a pa znam da_j’ vračka, a pa pajtaš’, a pa puši se, a pa šta 
Bog da - i pojedem tu sa_sirom pit’.

- Pa, Panto, je_l’ ti šta bilo?

- A pa ništ’. A pa vruća_j’ bila, a pa puš’la se.

Tako su se š_njim šegač’li ljud’.

Novi krumpijer’

Nedeljom su ljud’ izlaz’li kod Bijelićeve lipe[10] i tu se do podne divan’lo 
o poslu, šta_j’ ko urad’jo.

Divane ljud’, a Panto_j’ tu bliz’ i ne miješa se, al’ sluša. Jedan ga upita:

- Panto, jes’ posijo krumpijere?

- A pa ljud’ – Panto ko iz topa – a pa ja jedem, a pa novije[11] krumpijera! 

Začude se ovi otkud mu novije krumpijera u proljeće. On’ siju, a on jede 
novije. Zabezeknu se svi u Pantu. Šta, otkud mu novije, kaki novije?

- A pa ljud’ – kaže on - a pa Švabe, a pa tu kod Vod’ce[12] posijal’, a pa tol’ki 
krumpijer’, a pa ja uveče ošo pa povad’jo – smije on tu kazat’ da_j’ povad’jo 
švapske krumpijere.

PETAR JANIĆ – DJEDA-ĆIRA
Imanje u štap’

Kad gledate u stare knjige, jedne 
ljude iz neke familije ćete nać’ u njima, a 
drugije tu nema. Đe će i’ i bit’ kad su bil’ 
na pustarama? Dvije il’ tri god’ne taki se 
ne vraćaju u Bolman, tamo_s’ na pustar’, 
prođe i’ popis. Kad im dosadi na pustar’, 
dođu u Bolman.

Et’, na primjer, Janićeva familija. 
I on’ su isto tak’ bil’ Bolmanci. Petar 
Janić, a zval’ su ga djeda-Ćira. Ogromna 

[10] Bijelićeva lipa – lipa u glavnom bolmanskom sokaku, kod Bojaninovog dućana i preko 
puta crkve; postoji i danas.

[11] Novije – novih.
[12] Vod’ca – dio bolmanskog atara istočno od Bolmanskog spomenika.

Slika	88	–	“Z_astalom pred_kućom” kod 
porodice Janić u Bolmanu
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ljud’na, jak i velik i ope’ nasadit na svoj’ ruk’.

Nadnič’lo se onda, al’ je i car Franjo plaćo dukatom ak’ si ga ćeo uzet’. 
Dob’jo_s’ dukat u subot’.

Djeda-Ćir’ pantim, a pantim i njegov štap, glogov, neđe meter i_po velik, 
dolj’ deblji, gor’ tanji. Dolje_j’ imo navoj, izbušit kol’ko_j’ dukat bijo širok, 
tol’ka jama unutra u_štap’ i kovač mu naprav’jo željeznu navrtku odozdo i to 
se zašarafi. Đe_j’ bijo djeda-Ćira, tamo_j’ bijo i njegov štap, a đe_j’ bijo štap, 
tamo_s’ bil’ i njegov’ dukat’. Njegovo imanje_j’ bilo u njegovom štap’. Kol’ko_j’ 
bilo duboko unutra, dvajest-trijest centi, tol’ko on meće dukata unutra.

Kad postane željan Bolmana i mal’ veselja, uzme štap i dva kera i u 
Bolman. Dođe do_Cigana, pokupi svirače pa kod Brace u_bircuz. Dokle zveči 
u štap’ i Cigan’ zveče i svira se, jede i pije, lumpuje. Kad odu iz štapa dukat’, 
vraća se djeda-Ćira ponovo na Brod-Pustar’ i ope’ ga nema tri-četir’ god’ne, dok 
mu ne dođe ćef.

Srbijančev koršov

Djeda-Ćira_j’ pijo rakij’, nije pijo druga pića, vol’jo_j’ rakij’. Pantim ko 
dijete, nude ga jedni:

- Djeda, popij po dec’ rakije - a drugi kažu:

- Ne vrijedi djed’ po dec’ rakije, to njem’ nije ništ’. Njem’ treba onaj lončić 
sas dva uveta što ima sigurno dvije litre.

Kad je Lazo Kozić peko rakij’, neki mu kažu da od one zadnje rakije uvati 
pun lonac pa da ponudi djeda-Ćir’ da mal’ popije.

- Al’ nezgodno - kaže Lazo - biće mu mlogo.

- Sam’ mu ti podaj!

Djeda-Ćira nagno taj lončić i iskap’jo ga najedamp’ta. Sad ope’ kaže jedan 
od oni’ koji_s’ nagovaral’ Laz’:

- Da nismo mi nešt’ pogriješ’li, da neće njem’ šta fal’ti pa ćemo mi bit’ 
kriv’?

- Ništ’ se ti ne boj. Sa’_će djeda još tu mal’ taj duvan brat’ i tam–vam i 
onda će otić’ mal’ prileć’ i et’ njega ponovo potlapodne.

Tako_j’ i bilo.

Kad više nije mogo radit’, osto_j’ djeda-Ćira kod ćeri i zeta, i dob’ijo od 
nji’ mal’ novaca da kupi rakije.

Došo neki Srbijanac u Bolman prodavat’ rakij’ i od njega djeda-Ćira 
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kupuje rakij’. A Srbijanac proklet, trebo_j’ vratit’ djed’ po dinara, a ne_b’ vrat’jo, 
pa kaže nek djeda mal’ otpije.

Djeda-Ćira nagno koršov[13] pa ga podigo u_zrak, a ono rakija pravi matic’ 
gor’, a djeda nikak’ ne skida. Srbijanac se izbeč’jo, ode mu rakija, a djeda ne 
skida.

Kad je djeda skin’jo koršov s_usta, kaže:

- E, baš ti fala!

- E, bre – kaže Srbijanac – sad sam dao da neko otpije i više nikad!

Umro_j’ djeda-Ćira pedeseti’ godina, neđe četrdes’t osme il’ četrdes’t 
devete god’ne, a vjerujem da nije bijo ispod devedes’t godina. Ja_ć’ se oblač’ti, 
noš_ću krst crkveni, a njegova ći kaže:

- Ne treba nikako veselje i puno djece. A i taj štap njegov, svedno nema 
ništ’ u_njem’, al’ et’, nek ga metnu pored njega i nek’ ga nosi kad se nije nikad 
razdvajo od njega.

I tak’ je štap metnit u sanduk i otišo_j’ š_njime.

Ti ljud’ kak’ su mišljel’ da žive, tak’ su i živ’li. Nama_j’ ostalo da i’ pantimo 
po nečem.

DAMJO KOLAR
Prezimenom Kolar, ruganjem Bajićev’, bil’ su 

vel’ka familija. Damjo Kolar je imo brata Dušana i 
sestru Ljeposov’, koja_j’ bila udata u Gornjanski sokak 
za Jeftu Ivančevića. Za Jeftu_s’ kazal’: Droćo. A 
zašt’ Droćo? Jel je uvijek nešt’ crto i kažu da se mogo 
prepoznat’ lik toga koga on nacrta, a ljud’ su u ono 
vrijeme kazal’ - Droćo.

Damjan, Damjo, bijo_j’ čojk mali rastom. Njegova 
baba-Marija, koja_j’ uvijek znala sve, kaže:

- Et’, kaki_s’ čoj’k, da sam ja čojk, ja_b’ to riješ’la.

Kad ga tak’ izazove, onda se djeda-Damjo 
raspogani pa sve mož’ i on riješ’t’, naki mali.

Đe_j’ dućan za lule?

Jedamp’ta išo djeda-Damjo u Madžarsku, u 

[13] Koršov – oveća trbušasta zemljana boca s drškom za nošenje s rupicom na dršci za 
pijenje.

Slika	89	–	Damjan – 
Damjo Kolar, 1876-1949. 
(snimljeno prije 1900)
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Viljan, sas mlađima, pa on bijo vođa puta. Zna on to, pozna on Madžarsku. 
Bilo_j’ to neđe četrdes’t druge-treće. On i’ ko stariji vodi i sam’ govori da paze 
na dućane, da njem’ lula treba.

Dosad’jo djeda-Damjo sas tom lulom. Pokupoval’ su sve što_s’ ćel’, al’ 
nema dućana đe_j’ lula.

Ovi mlađi, vragov’, da se nasprdaju sas djeda-Damjom, vide da piše javna 
kuća, pa kažu:

- Djeda, evo ti dućan za lule!

Djeda-Damjo ne gleda natpis, neg’ se naki mali razmavo i pravac unutra.

Gospođa izašla pred_njega pa pita:

- Šta trebaš, djeda?

- Lul’!

- A imaš ti, djeda, kamiš?

- A, da, i kamiš ak’ imaš – sad i djeda vidi da_j’ upo đe ne treba pa psuje 
ovima, viđeće on’ đe_s’ njega poslal’. On’ se dolj’ smiju, a djeda-Damjo psuje.

Došlo to u uš’ i baba-Marij’ pa ga psuje:

- Sram te bilo! Kud si ti išo?

On odgovara da se zabun’jo, da_s’ ga ovi poslal’.

- Šta ne gledaš, oč’ ti ispale tvoje, neg’ uišo tam’ đe ti nije red da ideš.

Djeda-Damjin plijen

Došli Rus’ za oslobođenje Baranje u Bolman pa 
njijeva vojska kupi sve, oćera konje i kola. Ljud’, ne_
bi_l’ zaštit’li svoje konje i kola, voš_će[14] on’ sam’. A 
Rus ide za Berlin, “davaj, naperjot”. A oca im njijeva, 
je_l’ znadu on đe_j’ taj Berlin? Đe će Bolmanci nji’ do 
Berlina voz’ti?

Došli do Pečuja. Dosad’lo ljud’ma, išli_b’ kuć’, 
a treba se jav’ti u komandu. Ko će da se javi, šta će? 
Djeda-Damjo_j’ bijo u zarobljeništvu u Rusij’, on zna 
ruski, e on će bit’ predvodnik. I, ajd’, nakupe dvoj’cu-
troj’cu, odu tam’ u komandu po odobrenje i puste i’.

Djeda-Damjo, naki mali, još sas vrata pozdravlja:

[14]  Voš_će – voziće.

Slika	90	–	Latinka, Savo 
iz Darde i Smilja (Bolman, 
1918)
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- Zdravstvujte, tovarišći! Vaš mać – psuje konj’ma – ne_mož’ Putko dalje 
ić’! I izdejstvuje djeda-Damjo da ne moraju dalje voz’ti, Rus’ će da se pretovare 
pa iznose svoje stvar’ iz_kola, a kočijaš’ meću seb’ pod sjedalo nešt’ što im 
je važnije, da nose kuć’ da nis’ badava bil’. Djeda-Damjo natrpo duvana puno 
sjedalo i jednu duns’flaš’ meda za djec’.

Baba ga pojela zato:

- Nis’ don’jo ono što treba, već don’jo duvana.

- Don’jo sam i duns’flaš’ meda za djec’! – vol’jo_j’ on djec’ i unučad 
kod_kuće.

Ispitivanje Leksandora iz rešte

Od ti’ unučad’, jedan je i osto djeda-Damji pa ga_j’ on odran’jo. Djeda-
Damjin’ su sinov’ ošli dalje, a unuk Leksandor je osto tu. Vol’jo_j’ unuk djeda-
Damju, a i djeda-Damjo_j’ vol’jo unuka i brin’jo se za njega. Al’ na_vraga, 
uč’telj u Bolman bijo_j’ neki strašan i vol’jo se tuć’, a djeca i ono što_s’ znala 
zaborave kad dođu u škul’, kad se uč’telj uvijek tuče.

Kaže tak’ jednamp’ta djeda-Damji njegov unuk Leksandor:

- Sutra će bit’ batina za račun.

Žavo_j’ djeda-Damji što će Leksandor sutra dob’ti batina za račun, a još 
mu i baba čantra:

- Ne rani on njega, mi njega ranimo i ne mož’ on njega tuć’, mi možemo. 
Da sam muško ja_b’ išla kod njega.

Na to kaže djeda-Damjo:

- Ja_ć’ tebe sutra ispitat’ iz škule - znači sutra neće morat’ ić’ u škul’ kad 
su bat’ne.

Sutra rano uj’tru djeda-Damjo i njegova baba prvo_s’ dovezli jedan voz 
sijena. Kad su došli kuć’, djeda-Damjo_j’ prvo pustijo konje, p’_onda Isajlovim 
sokakom po pô puta pa pravo u škul’.

Uč’telj pustijo djec’ na prvi odmor pa se nagno mal’ na kapij’, a djeda-
Damjo pravac njem’.

- Dobar dan, gospod’ne.

- Dobar dan, djeda-Damjo.

- Ja potego do vas.

- Kojim dobrom?
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- A, ta kljusad, komar’ce, obad’! Vozim sijeno, a baba umal’ nije pala sas 
voza i preb’la vrat. Treba mi Leksandor da mi pomogne.

- A je_l’ to hitno, djeda Damjo?

- Kak’ ne_b’ bilo hitno! Ne_b’ ja potego čak do vas – kaže važno djeda-
Damjo ko_da_j’ došo ne znam otkale.

- Pa dobro – odgovori uč’telj – nek ide.

- I sutra mi treba, i sutra. Ima tog sijena vazdan.

- Može – kaže uč’telj. – Kolar, ideš kući – vikne.

Leksandor se promoli iza duda u škulskoj avlij’ i krene prema škul’ jel 
mora uzet’ knjige, a djeda-Damjo viče:

- Ku_ćeš u tu reštu[15]? Ajd’ kuć’ iz te rešte! – vám’ ga “ispito”, a on ode u 
reštu.

PERO ZUBAN
Šogor se dere ispod kreveta

Kad se Pero Zuban rod’jo, imo_j’ starijije sestara. Jedna_j’ bila udata u 
Bolman, za Kupin’će – Kustur’ne, a druga poslije u Kačvol’[16].

Nekada nije bilo ko danas. Puno_j’ djece umiralo 
pa se onda puno moralo i rađat’, da ostane netko. Zato_j’ 
moglo bit’ da jedno dijete bude starije od drugog petnest 
pa i dvajest godina. Des’lo se tak’ da_j’ i Per’na mat’ 
rod’la Per’ kad joj se starija ći udala.

U kućama_j’ svuda bilo puno čeljad’, tak’ da u 
sob’ nije bilo baš mjesta. Kod Per’ni’ isto_j’ tak’ bilo 
puno čeljad’ pa nije bilo mjesta za ljulj’[17], već dijete 
metnu u kor’to, ljuljaju ga, pa kad zaspi, gurnu ga pod 
krevet.

Došla tak’ Per’na sestra sas čojkom kod nji’, a 
njez’na mat’ još leži na krevet’. Kor’to sas djetetom, 
Perom, pod krevetom. Divane on i probudi se Pero u 
kor’tu i počne se derat’, počne plakat’.

Čuje to zet, i kaki_j’ bijo, kaže on svojoj tašti na krevet’:

[15] Rešta (njem.) – zatvor, rešt.
[16] Kačvola – Jagodnjak.
[17] Ljulja – kolijevka.

Slika	91	–	Petar Dmitrić 
– Pero Zuban, 1888-1965. 
(snimljeno prije 1918)
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- Mama, šogor se dere ispod kreveta, mora da_j’ gladan. Moraš ga podoj’ti!

Makoš tistoš[18]

Ode Pero Zuban u_vojsku. Nikad on nije imo mira, al’ ga niko nije mogo 
kaznit’, nije naprav’jo nikakav prijestup. Ak’_ga austrougarski oficir i vidi da 
pravi neki prijestup, kad vikne, nije još ni izgovor’jo ono “Dimitrić”, a Pero_j’ 
već udar’jo cipelom o cipel’ i vikno:

- Javljam pokorno!

Znači, pravi vojnik, al’ se ope’ i dalje smije i nije miran i ne mož’ mu oficir 
ništ’.

A vol’joj Pero “makoš tistoš”, sas makom rezanaca. To_j’ vol’jo jest’. 
Pošto_j’ ko dijete bijo svinjar, znao se rvat’ i niko nije mogo š_njime, a neće se 
sad u vojsci rvat’ ak’ oklada nije za “makoš tistoš”.

Oficir traži nekog da struši[19] Per’, al’ ak’ ga i nađe, Pero š_njim o ledin’ i 
još dobije njegov “makoš tistoš” i smije se i dalje. Oficir mu ne mož’ ništ’, iak’ 
traži po cijelom garnizon’ vojnike, al’ Pero svakoga struši.

Izašli jedamp’ta vojnic’ sas tim oficirom na egzercir, na vježbu. Pero nije 
u prvim redov’ma, on je natrag, al’ se smije i ne sluša šta oficir govori. Oficir 
pokaže na jedno brdo pa ispituje vojnike kol’ko_j’ meteri odavde do tog brda. 
Svaki vojnik mora da kaže da se vidi da_l’ znadu ocijen’ti. Kaže jedan 1.700, 
drugi 1.800, treći 2.000 meteri. Oficir onda naglo vikne:

- Dimitrić!

- Javljam pokorno!

- Dimitrić, šta kažeš ti?

- Znam ja tačno – kaže Pero.

- Tačno?

- Tačno.

- Pa da čujem.

- Kol’ko_j’ odavde donde, tol’ko_j’ odande dovde, u milimeter – kaže 
Pero, a svi se smiju.

Oficir misli šta će sad sas Perom pa kaže:

- Ne vjerujem. Nego ti, Dimitriću, da odavde iskoračaš donle i odande 
nazad, a ja ću čekat’. Kaplar nek vodi ostale vojnike na ručak, na “makoš tistoš”.

[18] Mákos	tészta (mađ.) – tijesto s makom.
[19] Struš’ti – srušiti.
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- Au, majku mu njegov’, al’ mi podval’jo – misli Pero.

Ošo_b’[20] Pero jedan komad pa se vrat’jo, al’ oficir ne odlazi, gleda, čeka 
da on ode i prepješači ta dva kilometra tam’ i natrag. Dok se Pero vrat’jo, ostali 
vojnic’ pojel’ “makoš tistoš”. Tak’ ga oficir nasamar’jo.

Kob’le koje se ne dadu obić’

Vol’jo_j’ djeda-Pero puš’ti pa kad kreće na njiv’, ne kreće brez pune dozne 
duvana i papirića, tu Boga nema. Neće kopat’ ak’ nema duvana.

A imo_j’, kažu, kobil’ce 
pa ako_j’ neko navijo pored 
njega kol’ma da ga obiđe, one 
ne čekaju da nji’ djeda-Pero 
poćera, one oma krenu same, 
ne dadu se obić’.

Išla_s’ tak’ jedamp’ta na 
njiv’ kola za_kol’ma. Jedan 
balavac išo iza djeda-Pere 
i vidi da djeda-Pero mora 
zamotat’ duvan pa_j’ bab’ dao 

kajase, uzo papir’ć pa_j’ počo zamotavat’ cigaretlu. Neko od starijije išo sas tim 
balavcem na_kol’ma pa kaže:

- Sad navij da ga obiđeš!

I stvarno, ovaj navije da obiđe djeda-Per’na kola. Kad je navijo, djeda-
Per’ne kob’le zagrebu i krenu. Djeda-Pero prospe duvan, a baba-Anka pa’ne na 
leđa u_kola. Treba sad cijeli dan kopat’ brez duvana. Kupi djeda-Pero prosuti 
duvan po_kol’ma, nešto_j’ i nakup’jo, pa kaže:

- Ama, nije to iz tvoje glave da_s’ nav’jo baš sad, neko te nagovor’jo. 
Ne_b’ ti znao nav’ti.

Al’ nije se ljut’jo, samo_j’ mu bilo krivo što nema šta puš’ti. Moro_j’ 
uzajmljivat’ duvana.

Slamčica

Vol’jo_j’ djeda-Pero nas, djec’, pa nas pokupi uveče, kad je već bijo stari 
čojk, i priča šta se nekad rad’lo. Kako se pljeve istresalo u bunar kod cura, šta_j’ 
on rad’jo, ovo pa ono. Nije ni nama trebalo mlogo govor’ti jel smo i mi ćel’[21] 
nešt’ radit’.

[20]  Ošo_b’ – otišao bi.
[21]  Ćel’ – htjeli.

Slika	92	–	Djevojke i djeca u Bolmanu (1938-39)
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A o Bož’ću se išlo na slamčic’. Pokupe se cure pa i mi, nekaki momci, i 
dođemo na slamčic’. Domaćin i žena ošli od_kuće, ostav’li nas same. A znadu 
on’ kako_j’ kad uđe balavurdija u_kuć’, naprave svakojaki džumbus. Sjed’jo 
tak’ domaćin mal’ u komšiluk’ pa mu dosad’lo i kaže:

- Dosta_j’ bilo te njijeve slamčice – i vrate se kuć’ on i žena.

Sad nama krivo, nema još ni deset sati, a on se vrat’jo. Nije nas išćero, al’ 
možemo sad ić’ otale. I sjetimo se mi šta_j’ nam nekad kazo djeda-Pero.

U komšiluku_j’ bijo čoban i imo_j’ magarca. 
Odemo mi tam’, odriješimo magarca, dovedemo 
ga do trijema i zavežemo ga za spoljnji dio vrata, 
do ključan’ce, svežemo štrangu za ključan’cu. Čuo 
domaćin da se mi nešt’ smijemo napolj’ i pođe da vidi 
šta radimo. Pa on za vrata koja se unutra otvaraju, a kak’ 
on povuče vrata, ona se vrate natrag. Neće magarac da 
skoči na trijem, visoko mu, pa kak’ domaćin povuče 
kvak’ prema seb’, magarac vuče natrag seb’. Ne vidi 
domaćin magarca, već boguje i psuje. Žena_j’ otvor’la 
pendžer, pa provir’la kroz pendžer, i viče:

- Nemoj vuć’, otkin’ćeš kvak’, magarac je 
svezat’!

Sad nas još moraju mol’ti da dođemo i odriješimo 
magarca jel magarac ko magarac vuče seb’, a mi se 

smijemo. Poslije toga moral’ smo bježat’ da se ne sretnemo sas tim domaćinom. 
Al’ tak’ nas je nauč’jo djeda-Pero.

Vertep sas “Tri livade”
Nekad, ko i danas, nos’la_s’ djeca za Božić vertep. Nauč’jo i’ pop. Bila_j’ 

to generacija starija od mene dvije-tri god’ne. Bato, Tihomir i ta generacija.

Krene pop za njima da on vidi mal’ kak’ on’ to nose vertep.

Nos’li on’ vertep pa kad su došli do djeda-Pere, i kad su otpojal’ 
“Roždestvo” i odrecitoval’, pokazo se pop na pendžer’. Vid’jo ga jedino djeda-
Pero pa kaže djec’, nakon što im je dao 50 dinara:

- Je l’ dosta?

- Dosta_j’, dosta_j’. Sam’ da tol’ko dobijemo u_svakoj kuć’�

Djeda-Pero, međutim, kaki_j’ već bijo, kaže:

- Ne morate vi men’ sad pojat’ “Vsi jazici”. Dać’ ja vama još 50 dinara, al’ 
da vi men’ otpjevate “Tri livade, niđe lada nema”.

Slika	93	–	Darinka 
(kći Luke Jankovića) i 
Saveta Miodragović s djete-
tom (Bolman, 1933)
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Sad za 50 dinara oće. 
Počnu pjevat’ “Tri livade, niđe 
lada nema” i izlaz’ti napolj’ 
u predsoblje, u kojem nije 
bilo svjetla, a iz predsoblja 
se izlaz’lo napolj’ u_trijem. 
Kak’ prvi izađe u_trijem, pop 
mu opali ćušku po_glav’, 
pa drugom, pa trećem, pa 
četvrtom. Guba[22], koji ide 
zadnji, još psuje oca i mater 
drugima što ne pjevaju pa on 

sam mora pjevat’ za 50 dinara. Pokupi i’ pop, odvede u stan, i nema dalje da 
nose vertep kad ne valjadu.

A sutra pripovijetka po_sel’. Jedni kažu

- A što_j’ on to djec’ urad’jo, mogla_s’ zarad’ti” - a drugi ope’ kažu - 
Dobro, bilo_j’ pa nije.

Oni što_s’ pjeval’ “Tri livade” nis’ više nos’li vertep, već smo uskoč’li mi 
mlađi.

Ozdrav’jo Bujtar!

Čuvamo mi ko djeca krnke na Gakovcu, kraj Drav’ce[23], nas sedam-osam. 
A uz Drav’cu svinjar’ očistil’ korov, naprav’li svako seb’ malu kolib’ i tu_s’, 
jelda, kad se odmaraju, kad jedu, mogu i prespavat’ i sakrit’ se od kiše.

Mi djeca oćemo neđe stat’ i ispeć’ mal’ slanine i jest’ i idemo tam’ đe_j’ 
čisto, al’ stari svinjar’ ne vole da se viče, drloži, da nemaju mira, zato nas ćeraju 
ispred svoji’ koliba dalje.

Vidi to djeda-Pero i kaže on nama:

- Djeco, kad vas svi ćeraju, dođ’te vi vám’ kod mene! Tu_j’ čisto pred 
kolibom, mož’te tu bit’!

Kad nas već zove djeda-Pero, ajmo. Dođemo mi pred njegov’ kolib’ i 
sjednemo kraj Drav’ce. Tu gori vatra, pe’ćemo slanine i jest’.

Da se mal’ umili djeda-Per’, reče neko od djece:

- Djeda Pero! Moj babo kaže da ti od svi’ svinjara imaš najboljeg kera. 
[22] Guba – učesnik vertepskog igrokaza obučen u čobana.
[23] Dravica – kanal u južnoj Baranji. Ovdje se misli na Gakovačku Dravu. Po riječima Vidije 

Bijelića, Drav’com se u Bolmanu zvao ogranak Gakovačke Drave koji je išao uz nekadašnji 
“mali bent” ispod šume Farkaš (Vuč’je) Topolje. 

Slika	94	–	“Kadgođ u Bolman’ “ (prije 1940)
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Da vrijedi nazime pa i krmač’! 
Sam’ što ne_zna divan’ti!

- Šta krmač’! – sa’_će 
djeda-Pero – konja vrijedi! On 
konja vrijedi!

A Bujtar[24] lego potr-
buške, glav’ metnijo međ’ šape 
i drijema. Kadgođ mal’ strigne 
uvetom il’ otvori jedno oko 
onak’ dopolak i ope’ drijema 
dalje.

- Al’, siroma, nešto_j’ mi 
tranjav ovi’ dana – kaže djeda-Pero i vrti glavom – ništ’ ne jede. Štagođ da mu 
dam, neće jest’. Sinoćke sam mu i supe dao i neće. Et’, ne_mož’ ništ’ jest’ – vrti 
glavom djeda-Pero i brine se za Bujtara.

Gledamo mi u Bujtara, a on sam’ leži i drijema.

Pometal’ mi slanin’ na ražanj i sa’_ćemo peć’, a gledamo sve u Bujtara 
šta_j’ š_njim.

- Brinem se za njega – kaže djeda-Pero i pokazuje na Bujtara – Neg’, 
dijete, de probaj mu metnit’ tu slanin’ bliže. Metni mu je pod_nos da vidim 
oće_l’ je bar osjetit’.

Kako_j’ ovaj metno ražanj bliže Bujtar’, Bujtar skoči, spopa’ne slanin’ i 
bjež’. Ode slanina!

- E, fala dragom Bog’! – ustade djeda-Pero, okrene se prema sel’, prema 
crkvi, i prekrsti se – ozdrav’jo Bujtar!

Zato_j’ nas i pustijo da dođemo što će neku komendij’ prav’ti s nama.

MILAN ZEBIĆ
Imamo mi u Bolman’ familij’ Radojčić, u kojoj je bilo i advokata, al’ 

Milan Radojčić svemu što_j’ rad’jo dao_j’ neku još veću slast.

Dob’jo_j’ ime Zebić, kažu, po nekom cirkusaner’ koji_j’ odo po jedek’. Tu 
u_sel’ taj je cirkusaner svezo jedek za Bijelićev’ lip’ i za vag’ u opštinskoj zgrad’ 
i išo po jedek’ sas  motkom. Milan ga zavitlavo cijeli dan da i on to mož’, al’ et’ 
danas zbog nečeg to ne radi. Uvijek je zavitlavo ljude i trpo se da i on nešt’ zna 
radit’. Po tome_j’ dob’jo ime Zebić.

[24] Bujtar – često ime svinjarskog kera, nastalo od mađarske riječi bojtár, koja (po 
Klaićevom Rječniku stranih riječi) znači - “ovčar, pastir; čobanin”.

Slika	95	–	“Svinjar i njegov ker čuvaju krnke” (Bolman, 
1955-1960)
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Čaj od kog se opija

Još dok je Milan Zebić bijo mlad, đe god ode, svud se opije. On i brat od 
ujaka, đe god odu, dođu pijan’. Zato kad su išli u Monoštor[25] prodat’ krme, i’će 
š_njima i njegova mat’. Nema više pića!

Prodadu krme kod Langa[26], a i bircuz je njegov. Zimno_j’ doba. Kad već 
nema pića, kad ne da mat’, bar da jedan čaj popiju. Ladno_j’ pa nek’ i mama 
popije čaj.

- Pa, mož’, djeco, ajd’ – dozvol’_će im da popiju čaj.

Ode Milan kod kelnera i naruči, al’ njima dvoj’ci dupli konjak u_čaj, a 
mater’ čisti čaj. Donese kelner njima dvoj’ci čaj sas duplim konjakom unutra, a 
mater’ čisti. Popiju on taj čaj i pitaju:

- Mâmo, oćemo_l’ još jedan?

- Pa, ajd’ – zima_j’, misli ona, mogu još jedan.

Popiju on ope’ dupli konjak u čaj’ i ope’ pitaju:

- Mâmo, mi_b’ još jedan!

- Ja neć’ tol’ku vodur’nu pit’.

Al’ on’_bi popil’ još jedan, pa ajd’, kad su 
tol’ko naval’li, nek popiju još jedan. Popil’ on još 
jedamp’ta, a baba plat’la sve pod čaj. Kad su kren’li 
prema Bolman’ i izašli ispod tunela[27], uvat’jo i’ 
konjak i počnu se grlit’ i pjevat’.

- Bože, djeco – kaže – pa vi niste ko drugi 
ljud’. Vi ste se i od čaja opil’. – Pa et’, i ona_j’ 
popila dva pa ništ’, a on popil’ tri i pijan’.

Kovač iz Tarde

Bolman je imo i vašar pa, ko i drugi ljud’, 
izađe i Milan Zebić na vašar, iako_j’ radni dan. 
Dođu ljud’ na vašar. Neko nešt’ prodaje, neko išćero 
dobre konje, neko_j’ došo da vidi dobra kola. Budu 
mal’ na vašar’, al’ onda im nije dost’ vašara, neg’ 
se vrate natrag u_bircuz da mal’ prodivane o tom 
vašar’.

[25] Monoštor – Beli Manastir.
[26] Lang – bogata porodica u Belom Manastiru između dva rata.
[27] Tunel – podvožnjak u Belom Manastiru ispod željezničke pruge.

Slika	96	–	Pred Šentrinim bircu-
zom (Bolman, oko 1960)
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Kad su posjedal’ u_bircuz’ z’_astal[28], naiđe iz komšinskog sela Kačvole 
dobar domaćin, sas dobrim konj’ma i dobrim kol’ma, i uđe u_bircuz. Vidi on 
Milana i zamijeni ga za nekog kovača iz Tarde[29], da_j’ on taj kovač. Još uz to taj 
čojk iz Kačvole bijo_j’ mal’ i napit pa pravo prema Milan’ z’_astal.

- Dobar dan, majstore!

- Dobar dan – pristaje Milan i da_j’ on majstor, sam’ ne zna kaki.

Ljud’ se smiju, a ovaj iz Kačvole razgovara š_njime. Kad jedamp’ta kaže 
taj da ima nova kola i da_b’ dao majstor’ da mu i’ okuje. E, sad Milan zna i 
kaki_j’ majstor pa tom čojku stane divan’ti kake će mu ruže metnit’ na poteg’ i 
koješta drugo. Pije se tu, nema šta! Još litru vina! Kad je Kačvolac kreno dalje, 
počne Milanu nudit’ kapar’. Neće Milan kapar’, riječ je kapara.

Nagod’nu, išo isti domaćin u šum’ kroz Bolman i vidi Milana na 
vratašcama. Milan sad nema kud, neg’ ostane na vratašcama đe_j’ i bijo. Stao 
ovaj iz Kačvole pa gledi u Milana, a gledi i Milan u njega. Taj iz Kačvole nije 
kazo ništ’, okren’jo se i otišo.

Cigaretle spas’le pijetla, kokoš i gusaka

Došo rat i već prolazi, a u Bolman’ osnoval’ mjesni odbor. Milan Zebić je 
opštinski poslužitelj, a Lazo Dadić knez, precjednik mjesnog odbora.

Nemaju šta puš’ti, to muči Milana, a Lazo ne mari, neće da to ko vlast 
nabavi. Milan ga sam’ nagovara, još je rat, treba drugov’ma duvana, da se to 
nabavi, ima tu, zna Milan u koga ima. Ti drže pa prodaju za skupe novce i treba 
to uzet’. Nije Milan’ zbog drugova, već zbog_sebe, a Lazo sam’ kaže da se to ne 
smije i nema to, mora bit’ sve po propis’.

Kad jedamp’ta’ Milan spopa’ne bubanj 
na leđa.

- Idem ja mal’ u selo.

- Šta će ti bubanj?

- To_j’ moj alat i to ja nosim sa_sobom.

A u_sel’ bijo djeda-Simo Anđelić i 
njegova baba-Milka. Imal’_su bircuz prije 
rata pa ostalo cigaretli i rakije i on’ mal’ po 
mal’ to prodaju. Milan zna da to on’ imadu i 

dođe sas bubnjom pred njijev avlij’ pa buba dok baba-Milka ne iziđe napolj’ na 
sokak da ona i djeda-Simo čuju šta buba. Kad su izašli, prestane Milan bubat’ pa 

[28] Z’_astal – za stol.
[29] Tarda – Darda.

Slika	97	–	Boško Dulić “ćera” ovce na 
pašu (Majške Međe, prije 1970)
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iz džepa izvadi nekaki papir i počne čitat’:

- Svaka kuća ima da da pijetla i kokoš, a viđenija kuća da da dvije kokoš’, 
pijetla i gusaka, za drugove na frontu.

I udari u bubanj, gotovo, završ’jo_j’.

A baba-Milka mu vikne:

- Dijete, od’ mal’ vám’!

- Oć’, oć’, mâmo, evo me prijeko.

Prijeđe on prijeko, a ona mu kaže.

- Milane, sve_s’ mi kokoš’ popadale, jajeta božjeg nemam u kuć’ pa ne 
možem dat’.

- Mâmo, ne znam ništ’. To se mora.

- Pa de, kaž’ Laz’ da smo tak’ prošli i da nemamo kokošiju – ne_b’ ona dala 
kokoš nikak’, prokleta_j’[30], a Milan na pušća.

- Mâmo, mora se.

- Pa ajd’ unutra, pa_’š pop’ti po dec’ rakije.

Ulazi Milan unutra i već ima po dec’ rakije pa kaže.

- To_b’ nekak’ moro sas Lazom ja dogovor’ti. Al’ nema Lazo šta puš’ti, a 
nemam ni ja.

Ona ode pa donese sto komada cigaretli u_kutij’. Valda_j’ mišljela da će 
ovaj uzet’ dvije–tri, a ovaj zapali jednu pa kutij’ u_džep’.

- Mâmo, nemaš brige, čim odem tam’, ima da tebe Lazo izbriše! A da_s’ 
nalila još po dec’ rakije?

Stoji Lazo, a Milan ide i puši. Zna oma đe_j’ bijo.

- Šta_s’ rad’jo tam’?

- Oš[31] ti puš’ti je_l’ nećeš?

- Puš’jo_b’!

- Onda šut’.

- Oćeš da nas strijeljaju za to što smo urad’li?

- Ta, ko će strijeljat’. Ona_j’ sva sretna što ne mora dat’ pijetla, kokoš i 
gusaka. Plat’la_j’ i gotovo.

[30] Prokleta – škrta, koja bi sve za sebe.
[31] Oš – hoćeš.
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Kako_j’ Zebić nadmudrijo druga Zagorca

Dočeko_j’ tak’ Milan Zebić kraj Drugog svjetskog rata i kreno jedamp’ta 
u Monoštor pa se opijo. Išli neki Bolmanci iz Monoštora kuć’ na_kol’ma i vide 
Milana kod baba-Staninog bircuza[32] pijanog.

- Eno Milana, da ga povezemo kuć’?

- A šta će nam Milan, vidiš da_j’ pijan!

Al’ vidi Milan nji’ i ne mogu ga proć’, 
moraju ga povest’. Sad Milan nji’ zove 
u_bircuz. A-ja[33], neće. Kad su došli do 
Pijetlovca, već se komešaju, ipak bi išli u_
bircuz, a i da vide te nove ljude što_s’ došli u 
Pijetlovac, Zagorce. Drugov’ su došli, pa da 
vide kaki_s’ to ljud’.

Kola_j’ voz’jo Milenko Marković, a 
on ne_b’ išo u bircuz. Al’ ne možeš ti protiv 
većine, oće svi u_bircuz pa oće. Ajd’, idu na 
čaš’ vina.

A i ti novi ljud’ idu u_bircuz’, pun i’ 
bircuz. Bolmanci ušli unutra i za jednim 
astalom vide da sjedi jedan jaki Zagorac. 
Zasuko se, pred njim litra vina. Kad i’ je 
vid’jo, u’vati astal za jednu nog’ i digne u_
zrak i astal i litru. Vid’jo_j’ da_j’ i Milenko 

jak pa oko njega da se klade da Milenko to ne mož’. Za litru vina!

Neće se Milenko kladit’ pa kaže:

- Man’ se ti mene, druže. Ja sam došo pop’ti čaš’ vina. Neć’_se ja kladit’ 
ni_s_kim.

Al’, ne možeš ti smir’ti Milana. Stalno obilazi oko Zagorca, divani š_njim, 
fali ga što može dignit’ astal, to mu priznaje. A Zagorac cijeli dan dizo astal i 
klad’jo se pa_j’ zarad’jo već pet litri vina. Gleda ga Milan i kaže mu:

- Čuj, svaka teb’ čast, druže. Ti to stvarno dižeš. Al’ ti, druže, ne možeš 
ono što ja možem!

Sad se čudi Zagorac:

[32] Kod Baba-Stane – nekadašnji bircuz na izlazu iz Belog Manastira prema Bolmanu; 
kasnije se zvao “Zelengaj”.

[33] Aja – ne.

Slika	98	–	Ljeposava i Milenko 
Marković iz Bolmana (oko 1941)
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- Ti Boga malog, pa šta ti možeš što ja ne mogu.

A Milan dalje:

- Ti to, druže ne možeš. O pet litri vina?

Sad jedni viču:

- Man’ se, Milane, ne moj se kladit’!

Drugi ope’ znadu kaki_j’ Milan. Sigurno_j’ prošaco[34] Zagorca pa i’ 
interesuje šta će Zebić š_njime.

- Važi – kaže Zagorac.

- Oklada_j’ oklada! Tu nema pogovora. Ko izgubi mora platit’ pet litri vina 
– kaže Milan i počne okupljat’ ljude oko sebe:

- Ajte vám’ bliz’ i da bude tišina!

Skup’li se ljud’, ušućel’, muva se mož’ čut’ u_bircuz’, nema više graje.

Milan je bijo stariji čojk, al’ je imo, što kažu, sve zube u glav’, žute ko 
duvan.

Škripi Milan zub’ma, sve rči bircuz.

- Ajd’ sad ti, druže – kaže.

- Ti Boga maloga, pa kako si videl da nemam ni jednog zuba – Zagorac je 
bijo jak, al’ nije imo zube. Prošaco ga Milan i dob’jo pet litri vina.

Zebić se nije pokazo

Oćeral’ i Milana Zebića sas drugima na prisilni rad na Klis’ kod Osijeka. 
Bilo tu ljudi odsvakale, niko tu ne radi, svi se zavitlavaju, a ovi što_s’ i’ doćeral’ 
ćeraju i’ da moraju radit’. Poslova vazdan, naređuju, ovo pa ono.

Al’ ima tu i žena. Doćeral’ i neke žene.

Kad se jedamp’ta rad’lo, Milan našo neku klip’nu kokuruza i metno je u 
čakšire pa spustijo do pod koljeno, svezo, pa se muva oko tije žena tam-vam. 
Kad je jedna to primet’la, on se otkrene, ko neće da se vidi, sakriva. Sad ta kaže 
drugoj:

- Taj mali! Je_s’ vid’la ti to, kol’ko_j’ to kod njega!

Čule i druge žene pa gledaju, a on uvijek ko ima nekog posla oko nji’ pa 
se muva. Stale se žene mal’ po mal’ interesovat’ za njega, pitaju njegove ljude:

- Kaki_j’ to čojk?

[34] Prošaco – procijenio.
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- Imo_j’ žen’ – slažu sad on’ – pa umrla, a ne zna se od čega_j’, a od nečeg 
je umrla.

Zagledaju žene Milana, a on ništ’. Ne šali se već normalno prođe, ko_nak’ 
kak’ se mora.

Postroj’li se svi jedno veče, a 
Milana nikad nema u stroj’. On uvijek 
lijevo-desno, naki mali, pa ga i ne vide 
da se muva izmeđ’ žena. Mjeri on jednu:

- Hmm, ti ne_b’ mogla bit’ moja 
žena, ti_s’ uzana.

Krivo toj žen’ što sad on tak’ 
govori, što ona ne_b’ mogla bit’ njegova 
žena. Ode on do druge, a i ta ima neku 

falingu[35], ne_b’ izdržala. Dođe do neke jake, duplo veće od njega.

- E, snašo, ti_b’ mogla bit’, ak’ oćeš!

Dogovori se oma š_njome da se nađu pa ode. Čule to druge žene pa je 
sutra pitaju:

- Kaki_j’ taj Milan?

- A – kaže žena – bila sam, al’ nije izašo. Nije se pokazo!

Čaše za prave ljude

Bijo_j’ Milan Zebić i zvonar. Za Svetog Jovana pop i on svete vod’cu po 
bolmanskim salaš’ma. Pop mali ko i on, a grlat i voli rakije ko i Milan. Sustal’ 
su dok su išli kroz blato po_salaši’. Vrat’li se uveče u selo, sustal’ i pripit’, pa 
svrat’li u sodar’ kod Radovana Stojanovića. Mogu i tu mal’ posvetit’, iako_s’ 
već posvet’li njegov salaš.

A kad su završil’, ko što_j’ i red, domaćin će i’ počastit’. Al’ to_j’ sodara 
pa nema čaša od po dec’, već vel’ke čaše od dva dec’.

- Ne smeta ništ’, metni ti te vel’ke čaše - kažu on’.

Nalije im Radovan u te vel’ke čaše, a Zebić spopa’ne jednu čaš’ i kaže:

- Ja_l’, gospod’ne, to_s’ čaše za nas, nije one male pa sam’ tražiš po astal’. 
Ovo_s’ čaše za prave ljude!

Nema tamjana, iak’ mu pun džep

Promijen’jo se u Bolman’ pop pa došo mladi Pera iz Novog Sada. On i 

[35] Falinga – mana, nedostatak.

Slika	99	–	U vrsti pred Mjesnom zajednicom 
(Bolman, 1977)
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popadija slažu se sas zvonarom djeda-Milanom i njegovom baba-Bojanom.

Kaže jedamp’ta popadija djeda-Milan’:

- Pazi, deda-Milane, na Peru – a misli, kad idu svetit vod’cu kroz selo, da 
bude už_njega, uz popa, da ne_b’ slučajno bijo sam sas mladim ženama.

- Nemate brige, gospoja, pazim ja na njega, brez brige!

Jedamp’ta, navraga, došli on u neku kuć’, a žena sama kod kuće. Kaže 
njem’ pop:

- Deda, ti nisi pon’jo tamjana?

- Kak’ sam zaborav’jo, gospod’ne! Oma_ć’ ja natrag.

E, sad, pomisli pop, ak’ djeda-Milan zbilja ode kod popadije pa kaže da 
nema tamjana, neće valjat’, al’ Milan je oma ošo.

Poslije se vrat’jo natrag, al’ je prije prošo cijelo selo. Imo_j’ on tamjana u 
džep’, nije mogo radit’ brez tamjana, al’ je ipak kazo da nema tamjana.

Kad se vrat’jo, posvet’li on kuć’ pa izišli na sokak. Pita njega pop:

- Deda, nisi valda bijo kod gospođe popadije?

- Makaršta! Pa kako_b’ išo, pa pun mi džep tamjana. Ev’ i duvan i tamjan, 
sve zaj’dno u džep’. Valda znam kad se treba mal’ sklon’ti da ti divaniš. Ne 
moram ja svašt’ slušat’

Djeda Zebić je bijo vel’ki uncut[36] pa_j’ znao šta treba kazat’ i radit’.

SAVO UROŠEV
Nije važno kake_s’, sam’ da_s’ žene

Bilo_j’ u našem sel’ svašt’. Nešt’ pantim, 
nešt’ sam čuo.

Bijo_j’ tak’ neki djeda-Savo Urošev, 
Dobrokes. Bijo_j’ dobar domaćin, a kod 
njega_j’ sve bilo kak’ treba. Kažu da_j’ on prvi 
ćero biciklu u_sel’. To_j’ bilo ko za čudo:

- Trebaš ić’ viđet! Na dva točka čojk ćera 
biciklu.

Poslije, kažu, da djeda-Savo nije bijo 
sas njegovom babom u dobri’ odnosi’. Božja 
volja. Ne znamo ništ’ o tome pa i ne divanimo. 

[36] Uncut – obješenjak.

Slika 100 – Djevojke i momci iz Bol-
mana (oko 1935)
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Uglavnom, odvojijo se djeda-Savo od svoje kuće i kup’jo drugu kuć’ u_po’ sela. 
Ta se zvala Pucekov dućan. Vel’ka kuća i vel’ka avlija. Djeda-Savo imo pun’ 
baščic’ salate i sve što treba u bašči. Sve okopano i posadito, i to_j’ on prodavo.

Al’, bijo_j’ i uncut. Uj’tru, kad žene idu u dućan, on i’ svraća da mal’ vide 
njegov’ salat’:

- A je_l’ – pita – kaka_j’ tvoja rasada. Pa molim te – to_j’ imo u riječ’ – pa 
molim te da svratiš pa da vidiš kaka_j’ moja salata.

Neka se prevari i uiđe, a kod djeda-Save nema šale, oma drpa, pa_s’ žene 
koje_s’ ušle morale bježat’ na sokak:

- Dovraga, taki lud, ne da mira ženama.

Kad je ostar’jo, djeda-Savo nije izbiro žene, nije mar’jo kake_s’, sam’ 
da_s’ žene.

DJEDA SAMOJLO – KAPLAREV
Familija Mišljenovića bila_j’ nekada poznata u Bolman’. To_j’ bila 

bogatnja: kuća vel’ka, vel’ko imanje, jaki, dobrostojeći ljud’. U ono doba_s’ 
imal’ fijaker: crni, natkriti, sas pendžer’ma, vrata zatvoriti’.

Kako_j’ došlo, tako_j’ se i troš’lo

Samojlo Mišljenović Kaplarev bijo_j’, kažu, poznat čojk, uredan, pošten 
i od_riječ’. U ono vrijeme triput su ga biral’ za kneza pa_j’ dvanest godina bijo 
knez u_sel’. Nije tad bila ona il’ ova stranka, svi_s’ glasal’ za_njega. Nema da ga 
ko podmićivo, dobro se vlado i narod ga vol’jo. Imo_j’ sina Milorada, koga_s’ 
znal’ Braco, i još ćer. Al’ et’, sve_j’ propalo i danas u_sel’ nema nikoga od 
Mišljenovića.

U njijevom komšiluk’ živ’jo_j’ djeda-Milan Kockar, koji_j’ vol’jo radit’ 
sas konj’ma, pa kad dođe nedelja, a Milorad ga viče:

- Ajd’, komšija, trebaš mi!

I ajd’, idu on’ u Brod-Pustar’ viđet’ neke konje. Sjedne djeda-Milan u fijaker, 
neobrijan i -kako_j’ sam znao kazat’ - u maslenim gaćama, i sas Miloradom 
ode u Brod-Pustar’. Kad su stigli tam’, pogledal’ on mal’ tu Brod-Pustar’ pa 
ajd’ u Tardu. “Ku_ću, nesretnik, u tim gaćama”, kaže Milan Milorad’, al’ ipak 
ode š_njime. U Tardi dođu u_bircuz, u “Krun’”, a birtaš sam’ iznosi. Taki_j’ 
bijo Miloradov život, raskošan. U Prvom svjetskom rat’ on je za austrougarsku 
vojsku kupovo marvu pa novaca bilo na bacanje. Kad dođe kuć’, onda kaže 
mater’ da raširi fertu pa baca novce. Al’ kak’ su ti novci lagano došli, tak’ su se 
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i lagano troš’li.

Kad se Jovo, sin Miloradov, žen’jo, kažu da_j’ na tri-četir’ ćoška u Bolman’ 
bilo po bure piva i vina, tak’ da_j’ svako mogo pit’ i služ’ti se na ćošku.

Šta trneš, ne gori tvoja kuća?

Mišljenović’ su kup’li kuć’ na_drum’[37], sas trskom, struš’li je i sazidal’ 
bircuz, koji_j’ poslije bijo poznat ko Bogdin bircuz. A u_bircuz’ se dešavalo 
puno čega, bančilo se i troš’li se novci. Al’ je jednako bančijo i Braco, tak’ da_j’ 
bircuz opado i ošo širom. Zato_j’ Milorad kup’jo još jednu kuć’, neku trščar’, 
i osiguro je kod osiguravajućeg društva. U njegovom bircuz’ bilo_j’ svakake 
bratije koja_j’ pijančila i pila pa je nije bilo teško nagovor’ti da zapale tu trščar’. 
I zapale je, al’ su tu vatrogasci. Zvono zvoni, gori, a jedan od vatrogasaca, Sotler, 
uzme vile pa trči. Poslije_j’ pričo:

- Kad gorjo kuća Mišljenović Braco, pa uzmem vila i trčim tamo. Popnem 
se gore na krov i počnem bacat’ trsku i dođe Simo Sarkanjac i kaže meni: daj, 
majstor, vila. Ja njemu dodam vilo, a on mene ohajdari preko leđa.

- Pa zašto to, Simo?

- Pa šta trneš?

- Pa vidiš da gori!

- Pa ne gori tvoja kuća, šta trneš?

Neće dob’ti osiguranje ak’ vatrogasci utrnu vatru, al’ nis’ dobil’ osiguranje 
ni vak’ ni nak’.

Djeda-Samojlo_j’ uvid’jo da od Brace Milorada neće imat’ asne pa_j’ sve 
prepiso na unuka Jov’. Nije ni tu bolje prošo. Braco_j’ umro neđe pod plotom, a 
Jovo je sve prokocko. Tak’ se sve razišlo, a djeda-Samojlu_j’ ostala sam’ kuća i 
par jutara zemlje. To_j’ dao da ga dorane Stevo i Lazo Grujić, tu đe sad stoji[38] 
Biber, kak’ mu mi kažemo. Tak’ od značajne familije Mišljenovića, koji_s’ imal’ 
vel’ko imanje, u Bolman’ više nema - nikog.

BIJELIĆ’
U Bolman’ više nema nikog iz familije djeda-Samojla Mišljenovića, ko 

što_j’ već kazato u ovim pripovijetkama, al’ – ak’ ćemo pravo - nema ni drugije 
familija. Osto_j’ Isajlov sokak, al’ u_njem’ Bojanina više nema. Nema pravo ni 
Mitrića. Bijelića_j’ bilo oko 23 kuće, a sad i što i’ ima, većinom je ženskadija. 
To će brzo zamrijet’ tak’ da neće bit’ ni Bijelića.

[37] Drum – glavna bolmanska ulica kroz koju je prolazio drum, danas asfaltirana.
[38] Stoji – stanuje, živi.
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Manojla zaborav’jo na Đurđevo

Još sam’ stoji ta lipa, govor’li smo Bijelićeva lipa, pred kućom Bijelića, u 
glavnom sokak’, bliz’ Bojaninovog dućana i preko puta naše crkve.

Djeda Manojla[39] Bijelić bijo_j’ sinovac našeg čukundjede Pantelije. 
Bijo_j’ oženit’ i imo_j’ dvije ćer’. Kad mu umrla žena, on uzme Švab’cu i 
postane lugar. Bilo_j’ mu dobro. Znalo se kad je ručak[40] i už’na. Švab’ca kuva, 
on dolazi kuć’, a plata dobra.

Dođe jedamp’ta kod Manojle komšija Cjetko Bošnjak, dobro su se 
slagal’, pa kaže:

- Komšija, ja sutra ne_b’ voz’jo drva. Ti znaš valda šta_j’ preksutra!

- A šta_j’ preksutra?

- Pa Đurđevo – kaže Cjetko – treba nešt’ priprem’ti.

- Nisam znao – ovaj će.

- Nis’ znao da_j’ ti preksutra Sveti Đurađ? – psuje mu sad Cjetko i oca i 
mater.

Djeda-Stevin sat tačniji od Pepkinog

Kad sam bijo dijete nisam ni znao da_s’ to Bijelić’. Moj djeda_j’ kazo 

[39] Manojla Bijelić rođen je 1847. godine od oca Georgija – Đoke i majke Ane - Anice. 
Prema maticama krštenih, kršten je iste godine u bolmanskoj pravoslavnoj crkvi kao Manuil. 
Krstio ga je sveštenik Prokopije Stanković, a kum na krštenju bio mu je Cvjetko Opančar. 
Prema maticama vjenčanih, oženio se Cvijetom Janković 1869. godine, 17. februara po starom 
kalendaru, i vjenčao u pravoslavnoj crkvi u Bolmanu. Kum mu je bio iz porodice Opančar. Kći 
Sofija rođena mu je 1873. godine. Kuma na krštenju bila joj je Jelisaveta, kći Živka Opančara. 
Sofija je umrla kao dijete 1874. godine. Iste, 1874. godine rodio mu se sin Teodor. I njemu je 
kuma bila Jelisaveta, kći Živka Opančara. Kći Smiljana rođena mu je i krštena 1876. godine. 
Ponovo je kuma bila već spomenuta Jelisaveta, kći Živka Opančara.
Manuil Bijelić je živio u Bolmanu, na “numeri” 5, i u maticama ga zovu Manuil malokućanin.
Prema maticama umrlih, Manojlina supruga Cvijeta umrla je od groznice u 32. godini života, 
1878. godine. Nakon njene smrti, Manojla se drugi put oženio “Švabicom”. S njom je dobio kćer 
Hristinu 1890. godine, koja je krštena u bolmanskoj pravoslavnoj crkvi. Krstio ju je sveštenik 
iz Kačvole (Jagodnjaka) Josif Grujić. Hristina je, prema zapisu u maticama krštenih, prešla u 
rimokatoličku vjeru 19. septembra 1914. godine. Obred prelaza obavljen je u župi sv. Marka 
u Zagrebu (“po glasu izvadka br. 21 ex 1914. prijema 200 rimokatoličke župe sv. Marka u 
Zagrebu”, kako piše u maticama krštenih).
Manuil Bijelić je i sam primio rimokatoličku vjeru, ali nije poznato koje godine. Sahranjen je 
na katoličkom dijelu bolmanskog groblja, a na nadgrobnom spomeniku piše Emanuel Bijelić. 
Zanimljiv nam je zato što je prihvatio ženinu vjeru. Kći Smiljana ostala je u pravoslavnoj, a 
druga kći Hristina – Kristina prešla je u rimokatoličku vjeru. Manojlin sin Josip nije kršten u 
pravoslavnoj crkvi pa je bio rimokatoličke vjere.  

[40] Ručak i už’na – doručak i ručak.
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“kod Pepke”. To nis’ bil’ baba-Lenka i Josip, već Lena i Pepka[41].

Tad se išlo u_škul’ i dopodne i potlapodne. Uč’telj’ca digne neko dijete 
pa kaže:

- Id’ kod Bijelića i viđ’ kol’ko_j’ sati!

Taj otrči, šta ja znam kud je otrko, i brzo se vrati natrag. Nisam ni mislijo 
da će jedamp’ta i mene poslat’. Šta sam ja onda znao! Kad ona ipak jedamp’ta 
kaže:

- Vidoja, id’ viđ’ kol’ko_j’ sati kod Bijelića!

Izašo ja ispred škule. Bože dragi, kud sad da idem? Ne znam ko_j’ Bijelić. 
Nije kod Bojanina u dućan, kazala_j’ kod Bijelića. Pa ja na_ćošak, a moj djeda 
Stevo Bijelić, koji_j’ bijo zvonar i imo sat, pita me:

- Ku_ćeš?

- Pa ne znam. Poslala me uč’telj’ca kod Bijelića da idem viđet’ kol’ko_j’ 
sati, a ja ne znam đe_j’ to.

- To_j’ kod Pepke. Pa šta_š ić’ kod njega, imam ja sat tačniji od njegovog. 
Id’ kaž’ uč’telj’ci kol’ko_j’ sati - kaže men’ djeda-Stevo.

Dođem ja natrag u razred i kažem uč’telj’ci tol’ko_j i tol’ko sati.

- Ti nis’ bijo kod Bijelića, brzo si se vrat’jo natrag?

- Men’ je djeda-Stevo kazo da ne moram ić’ kod Pepke i daj_j’ njegov sat 
tačniji od Pepkinog.

- Nije od Pepkinog, već od Bijelićevog – zaključi naš divan uč’telj’ca.

Bijelićeva lipa

Pepka_j’ imo voden’cu[42] pa_s Bolmanci kod njega nos’li žito il’ kokuruz 
da ga samelju. Moj je djeda govor’jo da mora i on ić’ kod Pepke samljet’.

- Valda kod tvog brata, nesretniče – vikala_j’ baba na njega – to_j’ ti brat.

- Id’ dovraga i ti i on. Šta ti men’ tu - brat.

Kad je umrla Pepkina ći Jolanka[43], ta_j’ kuća ostala prazna, a lipa_j’ još 
tu. Mož’ se dijete sakrit’ u njenu duplju, al’ neće ni ona dugo. E sad, dokle će 
Bolman? Ostaće on, sam’ ne naki ko što_j’ bijo.

[41] Josip Bijelić – Pepka – sin Manojle Bijelića; Vidoja Bijelić navodi da je Josip prvi put 
bio oženjen iz kuće Mrazovskih (Mlazovsky), koju su u Bolmanu zvali “Pepkini” te su stoga i 
Josipa prozvali Pepka – Pepoš. Nakon smrti prve žene, Josip se oženio Lenkom – Lenom.

[42] Voden’ca – mlin (bez obzira na pogon).
[43] Jolanka Bijelić (1910-1996), kći Josipa Bijelića - Pepke, sahranjena je na katoličkom 

dijelu bolmanskog groblja.
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Osveta

Kad smo već kod Bijelića, ima tu uspona i padova, prkosa i svega. Naš 
djeda-Panto Bijelić imo_j’ dvoj’cu braće. Jedan od braće bijo_j’ Branko.

Po pripovijetkama, izgleda da_j’ cijela lijeva strana glavnog bolmanskog 
sokaka, preko puta crkve, i na istok i na zapad, bila Bijelićeva. Brankova_j’ kuća 
bila tam’ đe_j’ sad Šentrina. Ak’ ideš prema zapad’, dijel’la ga_j’ jedna kuća od 
Bijelićeve lipe. Branku najbliži Bijelić bijo_j’ Vlade Kucin, njegova kuća_j’ 

bila mal’ uvučena. Onda tu_j’ bijo i Vojin 
Bojanin. Njegov djeda_j’ bijo sin Pante 
Bijelića, Damjan Bijelić, a on, Vojin, 
bijo_j’ sin Damjanove ćer’, koja_j’ bila 
udana u Bojaninovoj, Bož’činoj familij’, 
zato_j’ on bijo Bojanin. Ostali dio 
zemljišta u centru sela Bijelić’ su prodal’ 
drugima jel su moral’ prodat’.

Branko Bijelić rodit’ je 1852. 
godine, kol’ko vidim na krstu na 
njegovom grob’. Nije se on zakač’jo 

ni_s_kim, nego_j’ nekom mal’ smeto kod mlađi’ žena. Kod crkvene lipe jedan 
od Kulačevi’ u_mrak’ ga_j’ udar’jo kolcem iza vrata, tak’ da se nije ni nado ni 
očekivo, i za dva dana_j’ umro. Kulačev’ su potplat’li doktora i žandare tak’ 
da_j’ doktor napiso da_j’ Branko umro od neke srčane mane, a ne od tog udarca. 
Cijelo_j’ selo, međutim, znalo da_j’ umro od udarca, a i pop je u knjige tak’ 
zapiso.

Brankov brat Panto nije se sas tim mir’jo, neg’ je ćero sud, dokazivajuć’ 
da_j’ Branko ubit i svaki put bi izgub’jo sud i u tom gubljenju moro_j’ prodat’ 
dijelove grunta u centru sela. Dio grunta đe_j’ sad Bojaninova kuća sas dućanom 
kup’jo_j’ neki Siman, a do njega prema zapad’ Mrazovski. Branko_j’ imo ćer 
Sofij’, koja se udala za Milana Dobrokesa Šentru, koji se tu prizet’jo.

Po starim običaj’ma, Branko_j’ bijo saranit[44] “na šanac”, odnosno prema 
širokom put’ bliz’ šanca u istočnom dijel’ groblja, ne baš u šancu, 5-6 meteri 
dalje, đe nije niko tad bijo saranit.

Panto se nije mir’jo sas ubistvom i kad sud nije dosud’jo na njegov stran’, 
obećo_j’ da će on presudit’ ubic’. Više_j’ ljudi vjerovalo da taj neće dobro proć’, 
da će mu Panto kad-tad vratit’ za brata. Prošlo_j’ dost’ vremena i taj se oslobod’jo 
i došo u Veliki bircuz. Dojave Panti da_j’ on u_bircuz’. A Panto im kaže nek ga 
sam’ mal’ zadrže da se smrkne, da baš ne bude za_dana.

[44] Saranit – sahranjen; saran’ti – sahraniti; sarana – sahrana.

Slika 101 – Momci i djevojke nose vijence 
na sahrani (Bolman, 1962)
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Pošto_s’ od njega žandar’ odnijel’ pušku, od oružja nije imo ništ’, al’ 
puška od pokojnog brata Branka nije oduzeta, ostala_j’ u kuć’. Sve_j’ to po 
pričanj’ Sofije Bijelić, takozvane Mame, koja_j’ bila 14 godina kad je njijez’na 
mat’ dodala stric’ pušku.

Kod djeda-Pante_j’, međutim, bijo na konak’ neki čojk iz Šlavunije[45], 
koga_j’ djeda nud’jo rakijom više neg’ što_j’ trebalo. Kad su večeral’ - ajmo 
leć’. Čojk je pop’jo mal’ više i brzo_j’ zaspo. Djeda se digo i ošo rad’ puške 
kod snaje. Jedni tvrde da_j’ on puco, a drugi da_j’ to urad’jo njegov najstariji 
sin Marko. Djeda Panto_j’ tad bijo još čojk u snaz’ i imo_j’ četir’ sina: Marka, 
Miloša, Damjana i Mladena.

Neki kažu da nije ćeo pucat’ zbog rakije koju_j’ popijo, već da_j’ je to 
urad’jo njegov sin. Neki ope’ kažu da_j’ on puco. Puco_j’ kad je čojk koga_j’ 
čeko izlaz’jo iz_bircuza, na kome_s’ bila dvokrilna vrata, a čojka_j’ vod’jo 
ispod ruke jedan iz Jankovićeve familije. Jedna vrata od_bircuza su se otvarala, 
a druga nis’. Kako_j’ u_bircuz’ bila upalita lampa, od njenog odsjaja vid’lo se iz 
mraka u_bircuz. Kad je taj prolaz’jo kroz uska vrata, pucal’ su i ub’li ga.

Tako_j’ Panto osvet’jo brata i čak za nji’ nije bilo nikaki’ posljedica. Djeda 
Panto_j’ umro u starim god’nama, al’ je njegov sin Marko otišo iz Bolmana i, 
što_j’ interesantno, nikad se nije druž’jo sas braćom, nit’ su se druž’la njijeva 
djeca.

Branko Bijelić je sad na sredin’ groblja i ta nepravda_j’ ispravita. Nije više 
“na šancu”. Mali mramorni bijeli krst vidi se i sade.

ZDRAVKO KOLAR
Gospodin, al’ nakratko

Zdravko_j’ bijo čoban. Jednog dana proda ovce pa kupi jedan dućančić 
preko puta Bogdinog bircuza, onda još Brac’nog. Kup’jo_j’ dućančić i sve 
što_j’ u dućan’. Sam’ je donijo svoj’ čobansku kuk’, objes’jo je na ekser i lego 
na_klup’ pred dućanom.

Kad dođe mušterija da nešt’ kupi, a nije tu bilo bogzna_šta, sitnice, kerma, 
kvasac i drugo koješta, on sam’ kaže:

- Et’, tamo_j’. Id’ pa uzmi.

- A kol’ko košta, Zdravko?

- Pa ti znaš, kupovo_s’ prije. Ostav’ kol’ko misliš da to košta!

Birtaš Braco preko puta bijo_j’ gospodin i pita njega Zdravko:

[45] Šlavunija – Slavonija.
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- Braco, ti_s’ otprije gospodin�

- �Id’ dovraga.

- Ti znaš šta se prije jede, supa il’ rezanci?

Zdravko nije dugo bijo gospodin. Kad je rasprodo stvar’ iz dućana, kazo_j’:

- Et’, i ja sam mal’ bijo gospodin – prodo_j’ dućan i ponovo kup’jo ovce i 
ope_j’ bijo čoban.

Panj’ć, koji nije iz Kurjakove glave

Zdravko i Milorad Kurjak bil’_su rodbina jel je Miloradova májka[46] 
bila iz Kolareve familije, a i kuće_s’ im bile jedna pored druge. Zdravko_j’ imo 
mali i nizak čardak, sas mal’ kokuruza u vrv’ čardaka, a pred čardakom neki mali 
panj’ć, na koji_j’ stajo kad je išo u_čardak.

Uđe tak’ jedamp’ta Zdravko u_čardak, a djeda-Jovo Bošnjak to gleda i 
kaže Milorad’, koji_j’ tad još bijo dijete, nek ode i nek taj panj’ć skloni.

Zdravko se natraške vraćo iz čardaka i vuko košar pun kokuruza i nije 
znao da panj’ć više nije na svom mjestu. Nije se mogo držat’ za čardak jel je 
držo košar u rukama. Spustijo_j’ nog’ i kak’ nije bilo panj’ća, pao_j’ na leđa, a 
košar sas kokuruz’ma pao_j’ na_njega. Milorad se smijo sa strane, a Zdravko 
mu kaže:

- Nije to iz tvoje glave. To_j’ iz glave ovog što stoji na kapij’. On te 
nagovor’jo, znam ja.

Ne treba ga slikat’

Kasno_j’ proljeće, skoro_j’ već ljetno doba. Naišo u Bolman neki dječko 
koji_j’ uvećavo slike pa_j’ pito djeda-Jov’ Burgij’ bil’ ćeo da mu poveća slik’.

- Ja neć’ – kaže – al’ ovaj tu komšija oće, id’ sam’ kod njeg’ unutra, on će 
povećat’ svoj’ slik’.

Uđe dječko unutra u_sob’, a Zdravko leži u krevet’ pokrit dunjom, obučen, 
ne skida se, brada vel’ka bijela i još u debeloj reklij’.

Prepa’ne se dječko i pobjegne napolj’, a djeda-Jovo viče za njim:

- Šta_j’ kazo, oćeš mu povećavat’ slik’?

Dječko ništ’ ne odgovara, već sam’ bježi.

Kaže poslije Zdravko djeda-Jov’:

- Šta_s’ ono dijete poslo vâm’?

[46] Májka – baba.
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- Oće da ti poveća slik’.

- Ne moraš ti mene slikat’!

Voda do_vrata

Iz ovi’ se pripovijetki vidi da se Zdravko nije jed’jo nizašto i da za poso 
baš nije mar’jo. Al’ Švabe_s’ mu ipak stale na_kraj. Bijo_j’ u zarobljeništvu, a 
nije ćijo radit’. Šta god da_s’ mu zapovijedal’, on ne radi, ima vremena.

- A, mudre_s’ te Švabe. Jako mudre – govorijo_j’ poslije – uzel’ su neku 
vel’ku kac’, višlja od_mene, met’li me unutra i pušćaju vod’. Doduše, mlaka 
voda, mož’_bit’ u njoj. Dal’ mi jedan mali lončić da izgrabljavam tu vod’. Šta_ć’ 
izgrabljavat’ kad mi do koljena. Al’ kad je došla do_vrata, e sad se lat’ Zdravko 
i izgrabljavaj. Kaca_j’ višlja od_mene pa_ć’ se ugušt’i. A Švabe, navraga, još 
otvor’li pip’ otkale curi voda da jače curi. A sad ak’ oćeš ostat’ živ, bacaj vod’, a 
onaj lončić mali, ne_mož’ izbac’ti kol’ko curi. Mudri_s’ Švabe previše, našli_s’ 
mi žic’!

Kad već divanimo o Kolar’ma, od djeda-Jakše, djeda-Jove, Marka, 
Zdravka, Damje, Dušana, gotovo da više nema nikog u Bolman’. Djeda-
Damjin brat Dušan imo_j’ dvije ćer’. Jedna_j’ bila udata za Vojina Kolara, 
al’ Krpčevog, Braninog oca[47]. Kolar’ su, al’ nis’ rodbina. U Bolman’ je bilo i 
Kolara Hrvata, Kolar’ su, al’ Hrvat’. Jovo Kolar, Branko Kolar, al’ Hrvat’.

Jedamp’ta su se dvoj’ca ti’ Kolara pokeckal’ i Kolar Srbin istuče Kolara 
Hrvata, a ovaj ga pita:

- Zašt’ mene, braca?

Kad nekom kažeš “bratić” il’ “braca”, to 
znači da_j’ međ’ vama nekaka veza.

OD RATA PA DO RATA
Solunski dobrovoljci

Pantim ja još te ljude. Rodit’ su u drugoj 
polovic’ devetnestog vijeka. Bili_s’ dobri 
domaćin’, znal’ su šta_j’ red. Moglo_b’ se, istina, 
divan’ti i o nekima koji_s’ varal’ il’ tak’ nešt’ 
rad’li, al’ većma se tu znalo za red.

Gledim im spomenike na groblju: devetsto drugo, devetsto treće, osamsto 

[47] Branislav - Brane Kolar (1937-1987), učitelj i nastavnik u Područnoj školi Bolman 
Osnovne škole “Jovan Lazić” iz Belog Manastira. Kasnije se iz Bolmana preselio u Beli Manastir 
i radio u centralnoj osnovnoj školi. Njegov sin Dušan Kolar, psihijatar i psihoterapeut, živi u 
Beogradu. U Beogradu danas živi i Branina supruga Milica (rođ. 1946).

Slika 102 – Bolmanci umrli kao 
vojnici
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devedes’t peto godište. Sve_s’ to bil’ vojnic’ cara Franje i onda_s’ otišli na 
Solunski front.

Nije to baš bilo tak’ jednostavno ostav’ti kuć’ i otić’ ratovat’ protiv države 
u kojoj si ostav’jo kuć’ i djec’. Mogle_s’ tu bit’ vel’ke posljedice, al’ su on’ ipak 
bil’ odlučni. Pravi ljud’, znal’_su šta oće, bil’_su mlad’, al’ išli_s’ svjesno u 
dobrovoljce.

Ruskinja koja_j’ zaborav’la ruski, a nije nauč’la srpski

U Bolman’ su postojale familije Stojković i Preradović i prije neg’ su 
drugi Stojković’ i Preradović’ ko optanti došli u Bolman neđe iljadu devetsto 
dvajest druge god’ne. Preradović je bijo djeda-Samojlo, Mojom su ga zval’. 
Cigan’ koji_s’ kod_njega rad’li govor’li_s’ za_njega: 

- Djeda-Mojo klao krmaću, devet metera_j’ bila teška!

Taj djeda-Mojo_j’ imo dvije il’ tri ćer’ i sina. Jedna_j’ bila udata u 
Dmitrićevoj familij’ za Glišom Dmitrićem, a jedna se udala za Mladena 
Stojkovića, ruganje mu bilo Brđa. Mladen je imo brata Uroša, za koga_s’ kazal’ 
Uroš Rem’cin.

Došo_j’ Prvi svjetski rat i Mladen, ko i drugi, ode u austrougarsku vojsku. 
Bijo_j’ na Bukovini i nađe se u ruskom zarobljeništvu. Nije bijo sas onima 
koji_s’ otišli u solunske dobrovoljce, osto_j’ na nekom imanj’, od Odese kad 
se ide za Kijev. Upozno se tu sas Verom Gupkinom i tam’ se ožen’jo š_njome. 
Prešut’jo_j’ Ver’ da on kod_kuće ima žen’, djeda-Moj’nu ćer, sas kojom nije imo 
djece. Ona_j’ njega čekala u Bolman’, u njegovoj kuć’, š_njegovim roditelj’ma. 
Mislim da se Mladenova mat’ zvala Dafina, a otac se zvao Jeremije, al’ ne znam 
sigurno. Žena ga čeka, a on se u Rusij’ ponovo ožen’jo i dobijo ćer’ Lenku, tam’ 
se rod’la.

Kad je rat bijo gotov, svi dolaze kuć’, a njega nema. Oni koji nis’ pogin’li, 
vraćaju se, njega nema. Piše on oc’ i mater’ da_j’ on oženit, da ima žen’ Ruskinj’ 
i š_njome dijete i ak’ ga u Bolman’ čeka njegova prva žena, nek ona ide, nek 
napusti njegov kuć’ jel on je oženit.

Kad je pismo došlo, pročitala ga_j’, normalno, i njegova prva žena. Ne 
znam je_l’ to bilo njeno kršteno ime, al’ zval’ su je Jagnja[48]. Kad je pročitala 
pismo, ona ode svojoj kuć’.

Mladenov’ su imal’ njegov’ tačnu atres’ i napisaće u Rusij’ pismo. Piso_j’ 
il’ uč’telj il’ advokat, al’ ode to pismo u Rusij’. Vera_j’ znala da_j’ Mladen piso 
kuć’ pa_j’ sad čekala pismo da čuje odgovor šta će kaz’ti njegov roditelj’, da_l’ 
je primaju il’ ne.

[48] Jagnja – varijanta ženskog imena Agneza (Agna, Jagna) – Prosvjetin imenoslov, str. 74.
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Kad je pismo došlo, Mladen čita, a ona se nadzire nad njega sas leđa i 
gledi u pismo. Vidi da roditelj’ kažu sam’ nek Mladen dođe i nek’ dovede žen’ i 
dijete, a između ostalog’ pišu i da_j’ Jagnja očla[49].

A Vera ga pita:

- No, Mladen, čto to jest jagnja?

- A – kaže Mladen – malo jagnje pa ošlo.

- A, njičevo – nije važno Ver’ što je ošlo jagnje, važno_j da ona ide za 
Bolman.

Došla_j’ tak’ Vera u Bolman, dovela ći Lenku i još rod’la drugu ćerku 
Anku.

Njene druge u Bolman’ pitaju Ver’ kak’ to da nije nauč’la srpski govor’ti, 
a Vera im odgovara:

- Ja ruski zabila, srpski nje naučila - i gotovo!

Bila_j’ šnajderka i – izmeđ’ ostalog - šila_j’ stihare[50] nama djec’, kroj’la i 
šila sve što_j’ trebalo. Išla_j’ uvijek u crkvu, umrla_j’ u Bolman’ i saranita_j’ na 
bolmanskom groblju.

Ko ti je to?

Bilo_j’ još Ruskinja koje_s’ došle sas neodgovornim ljud’ma koji_s’ u 
Bolman’ imal’ žen’ i djec’ i još dovel’ Ruskinje, tak’ da su se one morale vratit’ 
natrag. Međ’ takima_j’ bijo i neki Cjetko Trešnja, koji_j’ živ’jo dolj’, u Pariz’. 
U Rusij’ je lago da ima vel’ko imanje pa_j’ doveo Ruskinj’. Kad vám’, a ono 
kućerak i žena sas dvoje djece ga čeka, jedno devetsto šesto, a drugo devetsto 
osmo godište, a on doveo Ruskinj’ i oma lego u krevet, pokrijo se dunjom po 
glav’, a njegova žena Persa ga pita:

- Cjetko, ko ti je to?

- Žena!

- A šta sam ti onda ja?

- Pa žena!

Dozno za to knez u_sel’ i neki Stevo Dobrokes je moro Ruskinj’ na_koli 
voz’ti u Monoštor, al’ moro_j’ ić’ i Cjetko ko pratioc.

Nared’jo knez da se Ruskinja vozi u Monoštor đe_j’ bijo neki stacionar i 
đe_s’ bil’ svi ti koji_s’ tak’ došli. Vozi Stevo Dobrokes kola u Monoštor, Ruskinj’ 

[49] Očla, ošla – otišla.
[50] Stihar – odežda koju nose dječaci koji učestvuju u nekim crkvenim obredima.
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metn’o pored sebe na_dasku, a Cjetko sjedi natrag, u šaragljama, na_slam’. Nije 
mu bilo pravo što_j’ moro ostav’ti svoj poso, al’ na njega_j’ bijo red da vozi. 
Okrene se prema Cjetku, pljune na njega i kaže mu:

- Jebem ti � niko nije mogo dovest’ Ruskinj’, sam’ si je ti doveo.

Tako_j’ Stevo odveo Ruskinj’, a Cjetko osto sa svojom Persom i djecom.

Krmače napolak

Dvadeseti’ godina se optiralo. Iz Litobe_j u Bolman došo i Lazar Babić. 
Imo_j’ mal’ zemlje u Bolman’ i rad’jo_j tu zemlju. U Sentivanj’_su[51] bile Švabe 
i ako_s’ imal’ više krmača, daval’ su napolak. Dadu ti krmač’ i ti je raniš. Kad se 
oprasi, dijeliš prasce, ne krmač’.

Ode Lazar kod Švabe i uzme dvije krmače i doćera i’ kuć’. Na Badnjak 
zakolje jednu. Došo poslije Švabo da vidi kak’ on rani njegov’ napol’cu. Došo, 
a u svinjcu sam’ jedna.

- Dobro, Lazar, đe_j’ ona druga?

- Ona druga_j’ moja, a ovu tvoj’ ranim!

Kad je to vid’jo, vrati Švabo u Sentivanj tu jednu jel nestaće mu i ona.

Pukovnik Mita

Bilo_j’ to četrdesete god’ne, rezerva, osjeća se da će bit’ rata, da će ponovo 
bit’ zla. Niko se tom zlu nije radovo, al’ se to osjećalo. Vojska se mota po Bolman’, 

ljud’ i djeca po_sel’ prate vojsku, 
iziđu napolj’ na sokak da vide šta 
se dešava.

Izađe jedamp’ta i djeda-
Savo Manojlović, zvonar i dobar 
čojk, da vidi vojsku. Izađe on 
pred dućan i vidi fijaker. Vidi 
đe viši oficir sjedi u fijaker’ i da 
će u kuć’ Mrazovskog odsjest’. 
Tu će mu bit’ komanda. Oma se 
postavlja stražar na ulaz. Bila_s’ 
tu kvelbovana[52] vratašca, pa 
nalijevo. Sad je tu Simićev bircuz. 

Ganak[53] pa tri sobe do puta, kol’ko se sjećam. Tu_j’ stanovala uč’telj’ca Sofija 

[51] Sentivanj – Petlovac (po bolmanski: Pijetlovac).
[52] Kvelbovana vratašca – dvorišna vrata s nadsvođem.
[53] Ganak – hodnik.

Slika	103	-	Savo Manojlović (prvi zdesna) sa 
starcima na klupi pred djeda-Mirkovom kujnicom, na 
ulazu u Isajlov sokak (Bolman, oko 1950)
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pa sam više puta išo njijevoj kuć’. Oficir je bijo u prvoj sob’ kad se uđe u ganak.

Savo pita stražara da taj oficir možda nije Mita, Dimitrije Putnik. 
To_j’ bijo njegov oficir, pukovnik u ono vrijeme kad je on bijo ratnik u Prvom 
svjetskom rat’. Stražar kaže ne, nek’ stari sam’ odbije, ne mož’ tu niko ulaz’ti. 
Al’ Savo naval’jo, a stražar ne da unutra. Oficir čuo neko komešanje pa izašo 
napolj’ u ganak i prepozno Sav’, a Savo ga oma pozdrav’jo po vojnički: “redov 
taj i taj, Manojlović Savo”.

- De, de, Savo, jesam li ja to u tvoje selo došao?

- Jeste!

- Pa, jeste li svi živi? - oficir se sjeća i drugije solunaca iz Bolmana: 
Svetislava Nedića, pa Srete Kičina, pa Damjana Jankovića, pa Damjana 
Markovića i ostalije.

Oficir bi i’ vol’jo sve viđet’, al’ đe se viđet’, đe da se sastanu? Pa kod 
Čede Stajevića. On je isto bijo dobrovoljac, a kuća mu_j’ bila mal’ veća. Žene 
se pokupe, pokolju nešt’ pilića i nešt’ mal’ naprave, jednu večer’ za pukovnika. 
Sjel’ i divane sas pukovnikom. Šta će to sad bit’? Ak’ treba, tu_s’ i on’, još ljud’ 
u snaz’. Pukovnik je bijo pametan čojk pa kaže da_s’ ta vremena davno prošla, 
sad je drukčije. Dovel’ Bolmanci na večer’ još i djec’ od sedamnest, osamnest, 
dvajest godina da i’ vidi pukovnik, sve_j’ to na raspolaganj’. Oni koji nis’ imal’ 
sinove, dovel’ ćeri.

Pukovnik i’ savjetuje očinski, najbolje da djeca idu svojim kućama i 
nemojte djec’ plesti u_to, a vi ste svoje odrad’li. Sad je situacija druga, neće 
ništ’ valjat’. Razočaral’ se Bolmanci u svog pukovnika, kome se djeda-Savo 
držo za čakšire kad su išli preko mora lađom. Djeda-Savo se nije vol’jo voz’ti, a 
pukovnik mu ulijevo neku snag’. Kad je bijo pored pukovnika, onda_j’ siguran.

Ostalo_j’ mi u panćenj’…

Mloga_s’ od te djece spomenute u prethodnoj pripovijetki ostala na 
ratištima Drugog svjetskog rata. Kad odem na groblje sjetim se za kim sam se 
oblač’jo[54] ko dijete. Poslije sam nos’jo nos’la sa sandukom, a zadnjima sam i 
kopo vječnu kuć’.

Pantim dost’ ti’ ljudi i to zato što sam odrasto sas djedom, i jednim i 
drugim, pošto_j’ moj otac umro mlad, kad sam bijo pet godina. Tak’ sam imo 
prilike preskoč’ti jednu generacij’ i slušat’ onu stariju. On’ su govor’li o svojoj 
mladosti i doživljaj’ma, tak’ da_j’ mi to ostalo u panćenj’.

[54] Oblač’ti se – glagol se odnosi na dječake koji, obučani u stihar i s krstom, čirjakom 
ili ripidom u ruci, učestvuju u obredu sahrane. Od porodice umrlog svaki dječak dobija na dar 
maramicu i malo novca.
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Neće Veljko “fekić” u novom ruv’

Spremi baba mog strica Veljka Bijelića i on ode kod crkve, đe_s’ madžarski 
oficir’ držal’ levente[55].

Sprem’jo se Veljko mal’ čistije, nedelja_j’, a oficir i’ ćera da legnu na_
zemlju.

Viče oficir:

- Feljko, fekić[56]!

- Kad kupiš ruvo, onda fekić. Nema ruvo, nema fekić – neće on leć’ u 
njegovom ruv’ u blato.

Oficir ne razum’je mlogo od tog što_j’ Veljko kazo. Neki mu prevode. 
Onda oficir odvede Veljka tam’ đe_j’ najveća bara i blato, struši ga i još mu 
čizmom stane na leđa nek’ se pokvasi. Veljko odozdo psuje:

- Mater tvoj�. – oficir ope’ ne zna šta mu Veljko divani, al’ čuje nešt’, a 
Veljko se ne da jel mu Baćo tak’ kazo, koji_j’ bijo solunski dobrovoljac, a oficir 
njem’ fekić, da legne u novom ruv’. Ne pušća se on, a i oficir nije bijo previše 
strog. Da jest’, mogo_j’ Veljka ub’ti, nikom ne_b’ odgovaro.

Veljka_s’ zato prvog odvel’ u Čepel, u Peštu, na prisilni rad. Drugi koji_s’ 
išli na levente ostal’ su još mal’, a onda_s’ i nji’ pokup’li i odvel’ u Beč na 
prisilni rad. Dvoj’ca se nis’ ni vrat’la odande, od Steve Ivančevića sin i od 
Stevana Popovića Zbrke sin Milan.

Veljko je pobjego iz Pešte kad je bila bombardovana, prije neg’ Beč. 
Pobjego_j’ u partizane u Bačkoj. Sas vojvođanskom brigadom došo_j’ do 
Bolmana, pa_j’ do Barča i do Slovenije išo sas partizan’ma i osto_j’ živ.

CJETKO JANKOVIĆ – SUMO
Sve_j’ za_te…

U jednoj od familija Janković bijo_j’ Cjetko Janković, zvani Sumo. 
Vol’jo_j’ mal’ i politik’, pa trgovat’ po vašari, i nikad mu se nije moglo vjerovat’ 
kad govori istin’, a kad laže. Pogotovo u njegovoj trgov’ni.

Kod glasanja bila_j’ vel’ka gužva izmeđ’ socijaldemokrata i radikala 
i kandidat’ su plaćal’ piće u_bircuz’. Cjetko_j’ predvod’jo agitacij’ uime 
socijaldemokrata i nekog Steve Matančevića i obilaz’jo od bircuza do bircuza.

A taj Stevo Matančević pođe da vidi kak’ ga to narod pozdravlja i nađe 
Cjetka u jednom bircuz’ đe agituje. Birtaš nosi piće, a Stevo pita Cjetka.

[55] Levente – predvojnička obuka.
[56] Fekić – od mađarskog feküdni = ležati.
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- Brate Cjetko, kako ide?

- Brate Stevo, sve ovo što vidiš sve_j’ za_te – kaže Cjetko – sam’ nijedan 
nema pravo glasa!

Dječurlija pije, a Cjetko kaže “sve_j’ za_te, sam’ nijedan nema pravo 
glasa”.

Srce će on’ teb’ 
pojest’

Cjetkov otac da-
vno_j’ umro, a Cje- 
tko, kad se kleo, go- 
vor’jo_j’: “Da poludi 
moj Luka od kutnji’ 
zuba”.

Prodaje tak’ Cje- 
tko prasce na vašar’, a 
Švabo ga pita:

- Cjetko, oće je- 
sti prasci?

- Srce, srce će ti 
pojest’ – kaže Cjetko i 
Švabo kupi prasce kad 
su tak’ dobri.

A u ono vrijeme 
u Bolman’ nije bilo mlogo flasterovani’ svinjaca[57], već svinjci ogradit’ daskama 
i u đubret’, a kod Švabe svinjac flasterovan. Kad su ti prasci došli kod Švabe, on’ 
povade sav flaster. Nađe Švabo ope’ Cjetka na_vašar’ pa mu kaže:

- Cjetko, znaš šta_j’ radio tvoje svinje?

- Šta?

- Povad’le mi sav flaster!

- E, pa kazo sam ja teb’, srce će on’ teb’ pojest’.

Važno_j’ da_j’ on krnke prodo. I uvijek kad je prodavo kleo se: “Da poludi 
moj Luka od kutnji’ zuba”.

I on i Luka odavno_s’ iza lipa na bolmanskom groblju i ima spomenik.

[57] Flaster – cigle jedna uz drugu vodoravno poslagane po zemlji, najčešće kao pločnik, ali 
i kao popločenje dvorišta, svinjaca, štala, šupa, komora, hodnika, trijemova�

Slika	104	–	Cjetko i njegov Luka (Bolman, oko 1938)



                   307BOLMAN JE BIO BOLMAN

ŽIVAN IVANČEVIĆ – PAPULA
Kako_j’  Persi Papul’noj prisjelo vaganje

Djeda-Mirko Bojanin je imo žen’ iz Kačvole[58], a i njegov komšija Živan 
Ivančević, zvani Papula, isto_j’ imo žen’ iz Kačvole.

Uoč’ Svetog Nikole pita Persa, Živanova žena, Milev’, djeda-Mirkov’ 
žen’:

- Oćeš ti sutra ić’ na kermenc[59] u Kačvol’?

- Pa - kaže ova – viđeć’, ak’ stignem.

- Ja_ć’ ić’ sigurno – kaže Persa.

- Ako_Bog_da ić’ i ja – kaže ope’ Mileva.

- Nema tu ako_Bog_da. Ja_ć’ ić’ sutra. Otkad nisam bila!

Uveče istog dana sjede Persa i Živan u_sob’. Sjede na stol’cama z’_
astalom, a stol’ce neke truljave. Ona sjedi i vaga se na stol’ci.

- Perso, nemoj se vagat’ na stol’ci, preb’ćeš tu stol’cu – kaže joj Živan, a 
Persa šuti pa se i dalje vaga.

- Perso, preb’ću ti tu stol’cu o glav’ ak’ pukne!

Persa_j’ poslije divan’la:

- Ja šutim pa se i dalje vagam, kad navraga stol’ca puče, a taj luda skoči, 
zgrabi tu stol’cu pa_po_men’.

Kad uj’tru, pita Mileva:

- Je_l’, drugo, nis’ ošla na kermenc u Kačvol’?

- A ku_ć’ taka plava, nesretnica!

Kad se Živan rasrdi pa oće da je udari, ona kaže:

- No, no, Živane! Ako_b’ se ti tuko, id’ ti na frontu pa se tuc’, nemoj mene!

Tako_j’ prolaz’la baba-Persa Papul’na.

Iza ćoška uč’telj vreba

Kad smo bil’ djeca, idemo mi po sokaci tam–vam, a idemo i ispod Darovca 
kraj bašče djeda-Živana i baba-Perse Ivančević. Nećemo se mi njima sprdat’ 
Papula, nego ko divanimo:

- Ja sam jeo mesa – viče jedan, drugi viče ja sam jeo ovo, treći ono. Zadnji 
[58] Kačvola – Jagodnjak.
[59] Kermenc – seoska slava, kirbaj.
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se prodere:

- Ja sam jeo papule!

Baba-Persa onda uzme metlu pa trč’ preko_bašče pa pa’ne, a mi bjež’ pod 
Darovac.

Naš_je uč’telj bijo lovac i išo_j’ tuda i naiđe iza ćoška. Kad smo viđel’ 
njega, znal’ smo šta će bit’. Kad smo sutra došli u škul’, pita on:

- Koji_s’ ono bil’ što_s’ onoj bab’ prkos’li?

- Nismo!

- A zašt’ je trčala pa pala?

- E, pa ne znamo.

Dobijemo mi ipak batina od uč’telja za tu bab’.

Boško Mijatović je završ’jo škul’, šesti razred, nije bilo više razreda. 
Završ’la škula, ide i on isto tu ispod Darovca kuć’ pa počne pjevat’:

“Aoj, školo, nisam te ni volo, 
lud sam bijo što sam dolazijo, 
i sjedijo u prljave klupe, 
i slušao učitelje glupe”.

A iza ćoška ope’ naiđe uč’telj i zovne ga:

- Odi, mali, vám’ – i tu pod Darovcom ga dobro ispraši zato što_j’ to pjevo. 
Tak’ je Boško završ’jo škul’ i ope’ dob’jo batina od našeg uč’telja.

MILE BANSKI
Kako_j’ Mile naprav’jo Đok’ aprilom?

Bil’ smo već odrasli i išli u_šum’, u_nadnic’, na kuluk, kak’ se to zvalo. 
Između ostali’, išli_s’ Đoko Janković i Mile Janković. Taj Mile Janković 
bijo_j’ šutljiv i povučen, teško_j’ iz njega bilo izvuć’ riječ. Isplatu plata vrš’la_j’ 
blagajnica tu na lugarnic’.

Taman se des’jo Prvi april. Ide Mile odozdo iz doljnjeg dijela sela, a Đoko 
ga dočeka:

- Đe_s’ bijo, Mile?

- Bijo sam na lugarnic’ – kaže – blagajnica došla pa isplaćuje.

Đoko ništ’ ne kaže, neg’ pravac na lugarnic’ da još zatekne blagajnic’. 
Došo na lugarnic’, nikog niđe nema. Izađe moj stric Mile, koji_j’ bijo lugar.
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- Braca-Mile, đe_j’ blagajnica koja_j’ tu isplaćivala? – pita Đoko.

- Bila_j’ – kaže Mile – al’ ošla_j’ na Babin_grob, id’ sam’ ak’ stigneš da 
ne ode na Budvaj!

Krene Đoko bentom i kad je došo u Babin_grob, tamo_j’ bijo lugar Živko 
Dvornić i pita ga Đoko:

- Je_l’ još tu?

- Ko?

- Pa blagajnica. Je_l’ ošla u Budvaj?

- Kaka blagajnica, Đoko – bilo_j’ žavo 
Živku da ga pošalje još i za Budvaj te mu kaže 
– pa danas je Prvi april. Tebe_s’, Đoko, naprav’li 
aprilom.

- Majku mu, pa da me ko napravi aprilom, 
već Mile Banski. Ne zna kazat’ “a”, a mene 
naprav’jo aprilom!

Zval’ su ga Banski, njega i njegovog brata Dušana, zato jel je njijev 
djeda bijo iz Bana[60], Strajnić, prizet u Bolmanu. Kad je Milin otac Vaso uzo 
Milanku, onda s’, kad pitaju koji Vaso, kazal’ banski zet. Tako_j’ osto Vaso 
Banski p_onda Mile Banski i Dušan Banski.

U BOJANINOVOM DUĆAN’
Vi, Bajo, kinuste!

Djeda-Bajin najmlađi brat Stanoja Bojanin, koji_j’ držo dućan, bijo_j’ 
oženit uč’telj’com iz Bačke pa_j’ mu žena, jelda, bila kulturnija neg’ mi seljac’.

Djeda-Bajo dođe zimom u njijev dućan. Dadu mu neku stol’cu, tu mal’ 
sjedi, šta će kod_kuće. Bijo_j’ on snažan i jak pa kad kine trese se i tezga u 
dućan’, a gospoja snaja kaže:

- Vi, Bajo kinuste!

- Aaaa - odgovori on.

Djeda-Dina oće da mu se iznese napolj’

Bolman je imo i opštinsku šum’ – Šiblje – koja_j’ bila pod upravom kneza 
u_sel’ pa_j’ opština prodavala drva iz te šume. Pošto se u njoj često rezalo, nikad 
šuma nije bila krupna.

[60] Ban – Popovac.

Slika 105 – Đoko Janković – 
Dandara (desno) s komšilukom na 
sokaku (Bolman, prije 1980)
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Djeda-Dina_j’ bijo iz familije Kuveždanin, jak i krupan čojk, i imo_j’ 
dvije ćer’. Njegov brat Jevrem imo_j’ jednu ćer.

Djeda-Dina šta_j’ ćijo - ćijo_j’, šta nije - nije, nije se dao vremen’ koje 
dolazi. Zato se i kazalo: “Zajednica daje sječenica, Dina neće, on bi cjepanica”.

Bijo_j’ djeda-Dina već stari čojk, devedes’t i koju više. Nije mogo nos’ti 
opanke, a puš’jo_j’ “Drav’”. Jedamp’ta_j’ išo kup’ti “Drav’” u dućan kod 
Stanoje Bojanina. Stanoja_j’ bijo trgovac, iak’ poslije drugog rata to više nije 
bijo njegov dućan, već državni. Imo_j’ jednog kalfu i jednog šegrta. Djeda-Dina 
ide drumom u potkrpitim čarapama, da lakše oda, i neće u dućan gor’, već viče 
odozdo sas druma:

- Gospodar, kutij’ “Drave”!

A kalfa ne_b’ išo napolj’, nije to više takav zakon, neće. Ondak kaže 
Stanoja:

- Ajd’, iznes’te mu napolj’. On neće uić’ unutra!

Djeda-Dina plaća i on oće da mu za njegove novce iznesu napolj’, “jes’ ti 
gospodar, al’ ja plaćam i za svoje novce iznes’ mi!”.

DJEDA-JEVREM
Božića mu njegovog!

Djeda-Jevrem zvao jednog Cigana da mu nešt’ radi, a on neće i kaže 
poslije:

- Zvao me Vremen, da mu sećem semen, a neću, nisam valda lud. Idem na 
Dravu pa ću pecat’ dve-tri pljuckavice, pa ću imat’ rućak i većeru!

Baš ga briga za Jevremovo sjeme, neće ić’ na poso. A bil’ su Cigan’ uvijek 
dosjetljiv’. Neki mali Stevo kod djeda-Stanoje Bojanina Isajlovog čuvo svinje, 
a ovaj ga miti pa mu kaže:

- Čuj Stevo! Vidiš, kad ja umrem, ovo_j’ sve tvoje. Kuća i sve!

- Deda – kaže Cigančić – ja gazda i oma rušim kujnicu, ćardak i dud!

- O, Božića mu njegovog, oma će ruš’ti čim bude gazda!

Isti Stevo, kad je bijo stariji, reže drva kod baba-Bosiljke Lec’ne. Zimno 
doba pa će rezat’, a baba mu kaže:

- Ajd’, Stevo dijete, najprije unutra. Pi’ rakije, ručaj, p_onda rež’. Tam’ 
oko četir’ sata ope’ ćeš mal’ pit’ rakije i večerat’. Kratak je dan, dijete!

- Jeste, baba – kaže Stevo – da je kratak dan, kod Mituške se tri puta ruća!
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DUŠAN BOLMANAC – DUŠO
Andr-mandr[61] brijanje

Iz familije Bolmanac bil’_su Pero, Dušo, Mito, Rade, Avram, Miloš i 
tak’ dalje. Bajkovi su i’ zval’.

Djeda-Dušo_j’ bijo jedan od glavni’ u svem što se dešavalo u svoje vrijeme, 
a bijo_j’ brico po zanimanj’.

Bogde Dorić kup’jo_j od Brace, Milorada Mišljenovića, bircuz. Poslije 
drugog rata dolaz’li_s’ iz_Osijeka neki drugov’ i kod Bogde. Bijo_j’ on birtaš, 
al’ nije mlogo zgledo. Došli drugov’ pa pitaju jel’ mogu nešt’ pojest’, jel’ ima 
nešt’.

- Ak’ ste gladni – kaže 
Bogde – onda ima. Ispe’će se 
mal’ čvaraka, slanine, koje jaje 
udar’ti, i ak’ oćete jest’, ima. 
Ak’ nećete, drugo nema ništ’. 
Nije ga bilo puno briga.

Kažu drugov’, gladni_s’, 
ješće. Al’ i obrijal’ bi se on’. 
Trebo_b’ im neki brico. Vidi 
Bogde, nema tu vel’ke brade, 
tek mal’ prob’lo, sitna, tek se 
vidi.

A Dušo_j’ uvijek nos’jo u džep’ sapun, salvet’ i britvu, ak’ zatreba. Bogde_j’ 
znao da Dušo pravi blato kod Everle[62] koji zida kuć’ pa pošalje nekog. Dušo 
u_jam’ gazi blato i pljev’, miješa, zasuko gaće do koljena pa gazi po_pljev’.

- Oma dođ’ kod Bogde, treba brijat’!

Izađe Dušo iz tog blata, nije ni prao noge, i na vrata kod Bogde:

- Naš! – imo_j’ u riječ’ – koga treba presvuć’, naš!

Gledaju sad drugov’ kaki_j’ to brico, a Dušo treba da presvuče prvoga i 
kaže:

- Ajd’, sjedaj, sjedaj!

Nešt’ drugov’ma Dušo baš i nije po_volj’ i ne_b’ sjel’, a Bogde kaže:

[61] Andr-mandr – nabrzinu, kojekako, makar_kak’.
[62] Everla – Josip - Joško Everle (1928-1976), bolmanski kovač; kuća koja se spominje u 

ovoj priči nalazi se u Ulici Vuka Karadžića i u njoj i danas živi Joškova supruga Anka.

Slika	106	–	Pred bircuzom Bogdana – Bogde Dorića 
(Bolman, 1940. godine)
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- Ajd’ sad, kad sam zvao čojka. Sjedaj!

Nemaju drugov’ kuda već jedan sjedne. Brada mu mal’ tvrđa, ko drot, a u 
Duše tupa britva. Metne ga na stol’cu i nema tu:

- Andr-mandr, sa’_ć’ ja tebe presvuć’! – nema Dušo vremena, mora ić’ 
blato miješat’, zidar će potroš’ti blato, pa na brzin’ guli druga iz_Osijeka i oguli 
ga.

Kad je to vid’jo drugi drug, kaže on se neće brijat’.

- Pa zašt’ ne’š? – pita ga Dušo.

Platiće, al’ se brijat’ neće!

Dušo oma britvom štroji

Kad Dušo kolje krme, kaže:

- Andr-mandr, za koga_j’ – dobro_j’, od koga_j’ – još i bolje.

Njegova_j’ kuća bila uz flaster[63] i djeca uveče kad prođu kraj njegovog 
pendžera, prkose mu. Kad dođu do pendžera, viknu mu:

- Dušo! Dušo naš! Poljubiš u puš’, naš!

Skoči onda Dušo, uzme britvu pa i’ poćera. Koji mogu bježat’, pobjegnu, 
a Stevan Filir, kome_j’ noga bila kraća, nije mogo bježat’ pa se sakrije kod 
Svetislava Nedića iza dućana u_mrak, da ga Dušo ne uvati.

Iako_j mi bijo kum, jedamp’ta sam mu i ja tak’ viko. Kad sam bijo na 
klanj’ kod djed’nog brata, a tam’ bijo i Dušo, pa mi kaže:

- Kum’ć, naš, jel’ i ti vičeš men’ na_pendžer, naš? Čuvaj se, naš, oma 
britvom uštrojim, naš. Nema tu Boga, naš, nikom’ ne prostim, sam’ ak’ uvatim 
kojega, naš.

BOGATI I SIROMAŠNI
Kake novce daje djeda-Simo?

Pomen’li smo već jedamp’ta Sim’ Anđelića i njegov’ baba-Milku. Bil’ su 
on’ dobro stojeć’, al’ i proklet’, šporovni. Kažu, tak’, da_j’ taj Anđelić, kad je 
sid’jo napolj’ na_klup’ i kad konj’ i kola prođu sokakom, imo lopat’ i kantu, pa 
kad se konj izbalega, on to pokupi i odnese seb’ na_đubre.

Novaca_j’ imo, šparo_j’, pa preko zime, kad nemaš, ajd’ kod djeda-Sime, 
da da djeda-Simo neki dinar da preživiš. Za taj dinar ti_s’ moro, kad dođe 
vršidba, ić’ kod djeda-Sime i nos’ti vreće sas žitom na tavan. Moraš kad ti je 

[63] Flaster – pločnik od cigle (ovdje na sokaku).
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dao, ak’ ne odeš, neće ti drugi put dat’. Dolaz’li_s’ kod_njega i mal’ bolje stojeć’ 
ljud’, a i sirot’nja.

- A, dao mi novaca pa sad moram za kamat’ radit’ - kažu siromašni, a oni 
bogati kažu “dobri smo” pa izmišljaju da_s’ zato došli nos’ti vreće.

Kod djeda-Sime_j’ bijo čoban Borivoje Janković, zvani Boriško. Preko 
zime ovce ne ćera nikud, već su u_tor’. Ima i tu posla, uj’tru naran’ti, nanijet’ 
slame i drugo. Vidi on da svaki dan kod djeda-Sime neko dolazi i da svakome 
da novaca. Jedamp’ta naiđe neki njegov pajtaš pa kad je izlaz’jo, Boriško ga pita 
kake novce Simo daje, stare il’ nove? Nove, kaže ovaj.

- Onda više nema. Ak’ daje stare, onda još ima i novije.

Kod koga_j’ sirot’nja voljela radit’?

Bilo_j’, inače, razlike i između bogati’ ljudi 
koji_s’ dobro stajal’. Kod nekog je sirot’nja voljela 
ić’, kod nekog nije.

Jedne su se famlije podizale, druge propadale. 
Dok idu naprijed, veličaju i’, a kad propa’nu, nis’ 
niko i ništ’. Bilo_j’ familija koje_s’ imale sve i sja[64] 
pa završ’le u kućic’ il’ kolib’. Kažu naš’ stari da u 
Austro-Ugarskoj nis’ mogo glasat’ ak’ nis’ imo tri 
fertalja zemlje, nis’ imo pravo glasa. Glasat’ se, 
inače, onda išlo u Tardu.

Brez obzira na bogatnju i siromaštvo, sve_s’ 
to bil’ ugledni ljud’ i nije bilo prepreke za udaj’ i 
ženidbu. Gledalo se ko_j’ pajtaš sas bogatnjom. 
Siromašniji_s’ išli rado radit’ kod bogatiji’.

Moj je djeda rado išo radit’ kod popa Pante, 
koji_j’ imo četrdes’t jutara zemlje. Ćero_j’ kod njega 

konje i rad’jo. Nije nikad bilo da_j’ mom djed’ neko nešt’ uskrat’jo, da nije 
plat’jo. Ope’_j’ tak’ djeda osto svoj čojk, a onaj svoj. Neđe se nije ćelo ić’, ma 
kol’ko da plate. Bila_j’ rijetkost da neko ne plati jel to se kažnjavalo i niko više 
nije ćijo ić’ radit’ kod toga.

Tol’ka slanina u odž’ku, a on bi friški’ čvaraka!

Moja baba, mater’na mat’, došla_j’ iz Bremena i pričala_j’ da_j’ jedan od 
Iločanovi’, baba-Natin djeda iz Lipove, bijo vrlo bogat čojk i da_j’ sva sirot’nja 
voljela ić’ radit’ kod njega. Nije dozvol’jo da ga neko ogovara. Ono što_s’ rad’jo, 
bilo_j’ ti platito.

[64] Sve i sja – svašta.

Slika	107	–	Momci iz Bolma-
na: Đoko Janković i nepoznati 
(oko 1920)
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Pričala_j’ moja baba kako_j mu sin Poznan, baba-Natin otac, bijo bolestan, 
treba umrijet’. Jesen, došla tuberkuloza. Umrijeće Poznan pa ga žene pitaju:

- Poznane, šta_b’ sad jevo?

- Baš mi mire friški čvarci – kaže on.

Pošto_j’ Rade Bošnjak bijo mesar, otiće one do braca-Rade da kupe 
čvaraka. Nemadu novaca i moradu otić’ kod baba-Nat’nog djede. Djeda oda po 
avlij’ i po_bašči.

- Baćo – kažu – daj mal’ novaca, Poznan bi jevo čvaraka.

- Au, god’nu mu njegov’, tol’ka slanina u odž’ku, šta ne jede ako_j’ gladan 
toga? – sad on mora dat’ novce.

Tak’ se pripovijedalo o ljud’ma koji_s’ na jednoj stran’ bil’ škrt’, a na 
drugoj sva_j’ sirot’nja voljela ić’ kod nji’ radit’.

Bogatima ostala marva, a sirot’nja žito pobacala u_Jezero

Kad je već završavo Prvi svjetski rat, bilo_j’ - osim oni’ koji_s’ ošli u 
dobrovoljce - i oni’ koji_s’ bježal’ iz austrougarske vojske, bil’ su to zeleni 
kader[65]. Sakrival’ su se i čekal’ da rat prestane. Kad je rat bijo gotov, došli_s’ 
kuć’.

Vidjo_j’ narod da_j’ rat gotov, da_j’ Austro-Ugarska propala, a u Sepež’ma 
spa’ijska zgrada i magazin’. Neće narod to sam uzet’, treba ga nagovor’ti jel kad 
nagovoriš nekog, nis’ onda to sam urad’jo.

Pojedinci zato odu u Sepeže i sa spa’ijskog imanja pokupe konje, marvu i 
krnke, a narod nagovore nek’ ide uzet’ žita iz magazina. Tak’ neki uzel’ marvu, 
a neki po_vreć’ il’ osmak žita, i jednaki smo, zaj’dno smo to urad’li, ak’ se ope’ 
nešt’ promijeni.

A na Sepež’ma_j’ još uvijek bijo gazda koji_j’ piso ko dolazi i uzima. 
Svakog je upiso da opravda sebe i javi u Vilanj žandar’ma. A iz Vilanja dođe 
jedno jutro dvanest perjan’čara.

E, gotovo_j’, perjan’čar’ su tu, neko će odgovarat’. Svijet se prepo i bacaj 
to žito u_Jezero il’ u Jamače, da ga ne nađu kod nji’ žandar’. Oni što_s’ pokupil’ 
konje, marvu i krnke, tima se to ne baca, nema bacanja, žavo im. Nagovore zato 
on’ ljude koji_s’ došli iz zelenog kadra:

- Treba nji’ nekak’ povatat’, ajmo mi te žandare povatat’. Ne bojimo se mi 
nji’ ak’ smo jači.

[65] Zeleni kader (zeleni kadar) – pokret vojnih bjegunaca koji su dezertirali iz austrougarske 
vojske tokom Prvog svjetskog rata i skrivali se po šumama.
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Ošli žandar’ prvo kod gazde u Sepeže po spisak, ne znadu ku_će ić’         
po_sel’. Sačekaju nji’ na malom plandištu ovi iz zelenog kadra:

- Stoj, ruke uvis, oružje dolj’ - i ćeraj u selo. Steva Janković je jednom 
žandar’, kažu, čupo brk: “E, sad ja vama čupam brkove”. Al’ još nis’ sigurni u 
to njijevo što_s’ uzel’ od spa’ije, mogu doć’ drugi žandar’. Zato brzo pošalju 
dvoj’cu u Tardu jel su čul’ da_s’ u Tardu stigli dijelov’ srpske vojske, a i da će 
doć’ do Kačvole, da budu sigurni u to njijevo, da će srpska vojska brzo doć’.

Došo_j’ u Bolman sam’ jedan oficir sa seizom[66], na konj’. Pokup’li oficir 
i seiz zarobljenike i došla_j’ sloboda. Onima što_s’ odnijel’ sa spa’ijskog imanja 
konje, marvu i krnke, to ostalo, sirot’nja svoje žito pobacala u_Jezero i u Jamače.

Novci uvijek završe u nečijem džep’

Neki_s’ uvijek bil’ prvi, pa_s’ i “za vrijeme Madžara”[67] u madžarskoj 
vlasti bile njijeve familije, nije im smetalo ono sas žandar’ma iz Prvog svjetskog 
rata.

Pripovijedo_j Josip Šentro kak’ su neki vikal’ da treba ub’ti nekog 
Tikerta[68] pa_s’ Rus’ stvarno i ub’li tog Tikerta:

- Nije trebalo. Prvo da_j’ on osto živ pa da_j’ kazo za druge. Ovak’ se ne 
zna ko_j’ nagovaro i podmićivo Tikerta.

Za nekim blagajnikom, nakon Drugog svjetskog rata, kažu da_s’ trčal’ do 
Orlovnjaka[69]. Tam’ su ga uvat’li i ub’li jel ko odnijo_j’ “novce bolmanske”. 
Novci_s’ ope’ završ’li kod nekog u džep’. Mloge stvar’ su zataškane i nema ko 
da tačno potvrdi i mož’mo sam’ nagađat’. Neki_s’ “spopali pa odnijel’”, al’ po 
onom našem: Bog nije mačka, ne ogrebe oma, već poslije.

Kažu da_j’ neki djeda-Milan ko austrougarski vojnik u jednom sel’ kraj 
Šapca iljadu devetsto četrneste god’ne zapal’jo pravoslavnu crkvu i da_j zato 
njegova familija kasnije snos’la posljedice.

Kako_j’ Cjetozar Bijelić prevar’jo Cjetozara Bijelića

Ovo što sad pripovijedam nije vračka ko kod djeda-Pante, ovo_j’ djelo.

U austrougarskoj vojsci bil’ su dva Cjetozara Bijelića. Jedno_j’ bijo 

[66] Seiz (tur.) – konjušar.
[67] Za vrijeme Madžara – u toku Drugog svjetskog rata, dok je Baranja bila pod mađarskom 

okupacijom. 
[68] Tikert – prema “Leksiku prezimena Socijalističke Republike Hrvatske” (str. 676) 

u Bolmanu je za vrijeme popisa stanovništva 1948. godine živjela jedna osoba s takvim 
prezimenom. U drugim mjestima u Hrvatskoj tog prezimena tada nije bilo.

[69] Orlovnjak – predio i šuma između Bolmana i Petlovca, slijeve strane puta Baranjsko 
Petrovo Selo – Petlovac.
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Cjetozar Makso, a drugo moga djede brat, isto Cjetozar, Cjetko.

Bil’ su na Tirol’ i trebalo_j’ ić’ na pregovore sas Talijan’ma. Krene, međ’ 
drugima, i mog djede brat Cjetko. Istaknu bijelu zastav’. Pukne jedna puška i 
pogodi mog djeda-Cjetka u nog’, primirje prestane.

Dođe od austrougarske vojske odlikovanje za mog djeda-Cjetka jel ranit 
je pa_j odlikovan. Odlikovanje nije bilo važno, al’_su bil’ važni dukat’ koji idu 
uz odlikovanje.

Kad su čital’ “Cjetozar Bijelić”, mjesto moga djeda-Cjetka, koji_j’ bijo 
ranit i ležo u bolnic’, javi se Cjetozar Makso. Viču njem’: “nis’ ti taj”, a on “kak’ 
nisam ja taj, piše tu”, spopa’ne te dukate i uzme odlikovanje.

Puno godina poslije tog, kad sam išo sijat’ istom tom Maksi, kaže mi moj 
djeda:

- Ku_ćeš ti njem’ ić’ sijat’, taj će tebe prevar’ti.

Ostala_j’ pripovijetka da_j’ on prevar’jo moga djeda-Cjetka za dukate. 
Dešavale su se take stvari.

Djeda brez penzije, a ja brez ruva

Moj djeda-Živan je oćeran na prisilni rad u Đurđenovac i tu se nije sklanjo 
sas posla, rad’jo_j’ da mu ne mogu ništ’ kazat’. Neke su se daske prevrn’le na 
njega i preb’le mu nog’. Bijo_j’ u bolnic’ u_Osijek’.

Baba nije bila pismena, al’ znala_j’ da_j’ to bilo na “državnom poslu” i 
poslije drugog rata ajd’ da traži penzij’ za djed’. Dođe kod ovog, dođe kod onog, 
vam-tam i dobije djeda penzij’. Dobije u ono vrijeme osamdeset iljada dinara. 
Kupla_j’ baba za te novce konja, a men’ je obećala da će mi za prvu penzij’ koju 
djeda dobije kup’ti ruvo. Pošto_j’ mene moja mat’ odnijela kod svog oca, tam’ 
sam bijo, trebala_j’ mi baba kup’ti ruvo.

Imal’ smo komšin’cu, zval’ smo je Tetica. Mala, grbava, mogo sam se 
š_njom mjer’ti po visin’ još ko dijete. Bila_j’ nešt’ posvađana sas mojom babom 
i bilo_j’ joj krivo što_j’ djeda dob’jo penzij’. Ode ona kod svog rođaka Laze 
Ivančevića, koji_j’ bijo precjednik Opštine Beli Manastir, i pokvari to, kaže 
da_j’ moj djeda bilo oćeran na prisilni rad i ona isposluje da djeda ostane brez 
penzije, a ja brez ruva.

Ljeposava

U jednoj od familija Jankovića bila_s’ tri brata: Jovo, Nisija i Božo. Sretno 
su se požen’li i sad se treba podijel’ti. Podijele sve od svog imanja. Jovo ostane 
sa stricom u_kuć’, Božo ode u Gornjanski sokak, a Nisija dođe kod Živana 
Vaj’nog, Radišića, jel je uzo njegov’ ći Ljeposav’ za žen’. Donijo_j’ u ženin’ 
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kuć’ krav’, ovaca, krmaka i sve ono što_j’ 
bijo njegov tal i što mu je pripadalo.

Divan’lo se da tu nije bilo pravog 
života izmeđ’ njega i starca i njega i babe, 
a sas Ljeposavom je on dobro živ’jo. Na 
babin nagovor on’ su prodal’ nešt’ od toga 
što_j’ Nisija don’jo, ne treba to njima, tak’ da 
se Nisijino isprodavalo, a njijevo_j’ ostalo. 
Nisija_j ćijo da se on i Ljeposava odsele od 
starca i babe, al’ ona nije ćela ostav’ti oca i 
mater, a Nisija_j’ mogo ić’ iz kuće napolj’, 
al’ brez onoga što_j’ don’jo i što_j’ imo. 
To_j’ njega razočaralo i on se odluč’jo da 
ubije Ljeposav’.

Ub’jo ju je u vinograd’. Kažu da_j’ je 
mat’ zagrl’la Ljeposav’ pa_j’ i ona dobila 
u_ruk’, a Ljeposava u srce. Tako_j’ Nisija 
ub’jo svoj’ žen’ puškom i oma otišo da se 
preda, al’ je i reko da_j’ mu žavo što_j’ ub’jo 
Ljeposav’, trebo_j’ ub’ti njijez’nu mater, 

ona_j’ tome bila kriva.

Bijo_j’ osudit na dvanest godina zatvora i odležo_j’ kaznu. Tamo_j’ 
nauč’jo tišljerski[70] zanat, tak’ da_j’ kuć’ iz zatvora došo ko majstor. Kažu da_j’ 
u zatvor bijo sas Mošom Pijade[71], koji_j’ govor’jo kol’ko kralj i kraljeva svita 
troše i kol’ko mož’ radnika da se podmiri sas tim novcima. Nisija, koji_j’ vol’jo 
kralja i dinastij’, moro_j’ vjerovat’ da_j’ Moša Pijade u_prav’.

Kad je to prošlo i kad je odsluž’jo zatvor, došo_j’ kuć’. Tad je već formirana 
nova socijalistička vlast. Onda_j’ Nisija traž’jo da ga primi Moša Pijade da ga 
pita kol’ko sad troše “Plavi voz” i brod “Galeb”, puno više neg’ sva kraljeva 
svita. Naravno, nije ga prim’jo Moša Pijade.

Nisija_j ko tišljer naprav’jo nalon[72] u crkvi, nalon za celivajuću ikon’, 
tak’ bar mislim. Znam da_j pijevnice rad’jo Todor Dobrokes, a mislim daj’ 
nalon još uvijek Nisijin.

Tak’ se to dešavalo u Bolman’.

[70] Tišljer – stolar.
[71] Moša Pijade (Čiča Janko; 1890-1957) – jugoslovenski slikar, revolucionar, narodni 

heroj i državnik, jedan od najbližih saradnika Josipa Broza Tita. 
[72] Nalon – u pravoslavnoj crkvi, uzan pokretan stočić, stalak na rasklapanje s kosom 

gornjom površinom, na koji se stavlja knjiga ili ikona (analoj, naloj, nalonj, nakonja).

Slika	108	–	Ljeposava Radišić (1899-
1934), kći Živana Vajn’og
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CIGANSKA POSLA
Gaće

Cigan’ su bil’ sastavni dio Bolmana, a to_s’ postal’ i optanti, koji_s’ u 
Bolman došli iz selā koja_s ostala u Madžarskoj i koji su se prilagod’li sredin’ u 
koju_s’ došli. Međ’ njima_s’ bila i dva brata Knežević, jedan Stevo, zval’ su ga 
Balila, a drugi Stanko zvani Štigenc. Stanko se ožen’jo, a Stevo_j’ osto neženja.

Zagleda se tak’ Stevo u jednu prilično lijep’ Ciganku, koja_j’ imala muža 
i djec’, al’ se znala postav’ti. Njen je muž bijo prefrigan, ništ’ nije ćijo radit’, a i 
on i žena_s’ bil’ čisti, bijel’, ne crn’. Cigan sam’ po bircuz’ma, a ona_j’ rad’la po 
kućama i pros’la. Dolaz’la_j’ i kod Steve, mal’ koketirala da nešt’ izmandrka, da 
izvuče bilo šta. Nije Stevo žal’jo, mislijo_j’ da će se već š_njom spanđat’ pa joj 
dade kad šta, al’ ona_j’ uvijek njem’ izmicala i uvijek se izvukla.

Dosad’lo to Stev’ i odluči da uradi ono što_j’ naum’jo. Prati on Cigana, 
kazal’ su mu Bale, a Bale uvijek u_bircuz’, dokasna uveče. Ljetno_j’ doba, 
Cigan’ sjede uveče oko vatre, peku pogač’ i kuvaju na peć’cama, večeraju, sjede 
do kasno u noć. Onda vidiš đe se gasi po koja lampa po njijevim kućercima i 
kolibama.

Bale je u_bircuz’ i kad Ciganka bude utrn’la svjetlo, Stevo će uć’ u kolib’ 
jel je otvorena.

Đegođ koji_j’ Cigan još bijo napolj’, Stevo se u tom mrak’ prošulja pa kad 
je Ciganka utrn’la svjetlo, uđe on unutra u kolib’ i počne, kako_j’ to znao radit’ i 
Bale kad dođe iz_bircuza, mumlat’ i vikat’ tak’ da ga Ciganka ne može razum’ti. 
Skine se Stevo i legne kraj Ciganke.

Nije prošlo dugo, a Bale ide iz_bircuza i, kaki_j’ već bijo, počne pjevat’. 
Ciganka osjeti da Bale ide i da_j’ pored nje neko drugi, iskoči napolj’ iz kolibe 
i počne vikat’. Stevo spopa’ne od svog ruva ono što_j’ stigo spopast’ i bjež’ 
napolj’. Pon’jo_j’ sve, al’ gaće_s’ ostale. Podizal’ se svi Cigan’, graja, pa za 
Stevom. Pobjegne on ipak, a Ciganka tvrdi da ju je Stevo silovo.

I Cigan’ ujt’ru kod kneza. Zlo, oće ić’ na sud, imadu dokaz: gaće. Knez 
Glišo Dmitrić pozove Stev’ i kaže mu:

- Šta ćemo sad, Stevo, s_tobom? Bićeš kaznit pe’-šest godina zatvora.

Brani se Stevo i kaže da_j’ ona pristala na_to kad je on ušo u _kolib’, al’ 
Cigan’ ne vjeruju. Stevo_j’ nju prevar’jo kad je uišo unutra i mora na sud.

Potegnu se sad veze preko radikala, preko Bojanina koji_j’ bijo poslanik. 
Nađe se sudac, al’ i advokat na_sud’ u Sombor’. Znadu advokat’ sve cake, al’ 
i Cigan’ su uporni. Vukle su se tak’ Stev’ne gaće na svako ročište, to je korpus 
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delikt’, nema on šta kaz’ti je_l’ il’ nije, to se 
vidi. Mora Stevo priznat’.

Pita sudija Ciganku da_l’ ga_j’ 
pustila. Pa pustila ga_j’, kaže, mislila_j’ 
da_j’ to Bale. Kak’ to da nije znala da to 
nije Bale, pita ope’ sudija.

- Kad je to bilo, znaš gospon sudija - 
kaže ona - onda sam osjet’la da to nije bila 
Bal’na stvar.

- Zašt’ nis’ vikala oma, neg’ tek kad 
je Bale naišo. - Znala_j’ da to nije Bal’na 
stvar, al’ je vikala tek kad je Bale naišo. 
Na kraju, završ’lo je sve sas novčanom 
kaznom, tak’ da_s’ bil’ zadovoljni i jedni 
i drugi.

Vrijeme je prošlo, a priča o gaćama 
je ostala.

Kako_j’ baba-Ljub’ca dobila vilama po_leđi

U Cigan’ma_j’ muzika svirala do deset sati uveče. Preko dana Cigan’ leže 
pod dudom u ladov’ni. Mladen Pufljo_j’ bijo načitan. Uzme knjig’, narodne 
pjesme, čita im i objašnjava. Svi šute i slušaju kak’ on čita. Djeca ne razum’ju, 
trče okolo i galame, onda neko vikne:

- Tać kuma! - nek’ idu otale, ne čuju šta Pufljo čita.

Imal’ su Cigan’ i kneza. Jedno vrijeme to_j’ bijo Aleksa. Sve odluke koje 
su se donos’le u_sel’, preko kneza su se prenos’le njima i to se poštovalo. Znal’ 
su svi šta_j’ zakon, al’ su gledal’ da izvrdaju i uvijek su to uspjel’.

Baba-Ljub’ca Narandžić svako proljeće nasadi pun’ bašču krastavaca, 
luka, salate, onda nosi u_Cigane[73] na pijac. Cigan’ uz’maju, ne plate. Daje im 
na veresij’. Dođu njez’noj kuć’ da piju rakije. Dade im i rakije, a onda mora ić’ 
kod nji’ pa traž’ti novce. Njezin čojk Dušan, koga_s’ zval’ Duško, nije se miješo 
u to.

Kad jedamp’ta piju Cigan’ rakij’ kod babe i svađaju se š_njom, a Dušan’ 
to dosad’lo, uzme vile pa na nji’, a Cigan’ bjež’. Duško je inače bijo jak pa trč’ 
za njima, a on’ bježe. Tak’ Duško rašćera baba-Ljub’ci mušterije, a ona trči za 
njim i viče:

[73] Cigani (izgovor: Cigan’) – cigansko naselje u bolmanskom Parizu.

Slika	109	–	Odjeća između dva svjetska 
rata; na slici porodica Miodragović iz 
Bolmana
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- Pa nemoj, Dušane! Nemoj! Nas’radaćeš š_njima! – ona tam-vam oko 
Dušana i uzme mu vile.

Najmlađi od Cigana, zval’ su ga Orža, pritrči i otme od nje vile. Sad Dušan 
ima da bježi, sad su vile promijen’le gazdu.

Moj djeda i komšija Vojin Grujić bil’ napolj’ i gledaju to, neće se miješat’, 
al’ ipak doviknu:

- Ne, ne Dušana! Birtaš’cu!

Cigan zamane vilama, ona se uvije, a djeda viče:

- Sad, sad preko leđa! Nek’ zna!

Udari je Cigan dvaput s_vilama po_leđi, a djeda viče:

- Sam’ tak’! Po birtaš’ci! I podaj vile Dušan’ nek’ ide kuć’ i biće mir.

S Cigani se nije bilo sigrat’.

MLADEN BIJELIĆ
Čekaj, baćo, biće dalje!

Početak je dvadesetog vijeka. Mladen Bijelić sluša kak’ njegova Milanka 
čita pjesmu “Kraljević Marko i Musa Kesedžija”. Sluša i sluša, a Milanka 
čita: “Omanjuje Kraljeviću Marko, a ne može ništa da učini, tad omanu Musa 
Kesedžija, ud’ri Marka o zelenu travu”.

Skoči tad Mladen:

- Stan’, Milanka – kaže – ne čitaš dobro! – Kak’ sad to da Musa Kesedžija 
pobjeđuje Marka, otkud sad to?

- Čitam, baćo!

- Ne! Ne_mož’ bit’! Nis’ dobro pročitala!

- Čekaj, baćo, biće dalje!

I čita Milanka dalje, al’ baćo sve nešt’ ne vjeruje, dok nije došla do onog: 
“Mače Marko nože iz potaje, te raspori Musu Kesedžiju”.

Skoči tad Mladen ponovo, udari rukom sebe po_noz’ iznad koljena:

- Pa znao sam da ne mož’ bit’!

Đe će Musa Kesedžija pobijedit Marka Kraljevića? Znao_j’ on to unaprijed, 
ona njem’ čita makaršta.
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U_CRKVI
Da undi Isus?

Divane da_j’ nekad bijo običaj da na Vel’ki petak u crkvi plaštan’cu čuvaju 
vojnic’ pravoslavne vjere. Dođe tak’ red da je čuvaju Rumun’.

Vel’ki_j’ petak, plaštan’ca stoji, stoje i vojnic’ kraj Hristovog groba u 
bolmanskoj crkvi i čuvaju je. Čuju napolj’, u porti, graja, loži se vatra, djece 
kol’ko oćeš, svi dolaze celivat’ plaštan’cu. Prođe onda i večernje i sve što se 
još služ’lo, ostadoše vojnic’ sam’. U neko doba noć’ izađe jedan vojnik napolj’, 
mora mal’ da se razoda, spava im se. Mal’ će se on proodat’, a onda će drugi.

Oda on okolo crkve, još ima žar’ od vatre, sjedne mal’ kraj vatre i grije 
se. Onda ope’ mal’ oda okolo i kadgođ se vrati u crkvu. U crkvi nije mrak, gore 
svijeće kraj Hristovog groba, njegov kolega stoji pokraj. Al’ šta_j’ sad to? Nema 
plaštan’ce!

- Da undi Isus? – pita on.

- Jaka fišeklija! – odgovara kolega.

Da ne_b’ moro paz’ti na plaštan’cu, on plaštan’cu savijo i spakovo u 
fišeklij’.

U Somovoj radnji mož’ se fićukat’

Bijo_j’ u Bolman’ neki tišljer koga_s’ zval’ Som. Trebo_j’ pop’ Panti 
majstor, nešto_j’ trebalo poprav’ti na ikonostasu, i pozove on majstor-Soma. 
Dođe Som u crkvu, ljetno_j’ doba, radi nešt’ i fićuka.

Dođe pop Panto na crkvena vrata, čuje da majstor fićuka, i majstor’, koji_j’ 
bijo Madžar, kaže:

- O, Srbine, Gospod ti sud’jo! Šta fićukaš u svetome hramu?

- No, već popo – kaže Som – to juče bijo tvoja radnja, danas moja radnja!

Kad je njegova radnja, onda mož’ fićukat’.

MOJE ZGODE I NEZGODE
Trešnje i kajsije

Tu đe_j’ danas Vidoja Stojanović[74] nekada_j’ stajo Mile Janković - 
Banski, on i njegova žena. Imal’ su trešnju bliz’ porte[75]. Kad zaspi selo, odemo 
ja i Branko Picin polak’ do njijeve porte, popnemo se na_portu i sas porte na 
trešnju. Ne bacamo lišće na_zemlju da se poslije vidi. Jedemo trešanja i ne 

[74] Vidoja Stojanović – zet Jove Bošnjaka – Burgije;	stanuje u Ulici Vuka Karadžića.
[75] Porta – zidana ograda.
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bacamo koščice dolj’, mećemo i’ u_džep. Ne pravimo drlog. Kad siđemo sas 
trešnje dolj’, ništ’ se ne vidi, niko nije bijo, obrano_j’ sam’ ono mal’ kol’ko smo 
pojel’. Ak’ se Mile digne iz kreveta i upali lampu pa izađe napolj’ - onda nije bilo 
struje - mi šutimo gor’ na trešnji i nikom ništ’. On se vrati natrag, utrne lampu, 
a mi ostanemo na trešnji i ne diramo ga, nit’ je on nas diro jel nas nije ni vid’jo.

Kurucov’ su već bil’ stari, a njijeva_j’ Branka dolaz’la u Bolman 
iz_Osijeka. Imal’_su on’ dobru kajsij’. Skupimo se mi uveče tam’ đe se već 
skupljamo, s_ama u društvu budu i ona i Đurđija, i pa’ne nam na_pamet: “ajmo 
neđe ukrast’ voća”. Al’ i one_b’ išle s nama!

- Donijećemo vam lijepije kajsija, sam’ vi morate ostat’ tu - kažemo im – 
ne možete ić’ s nama.

Mi odemo na drugu stran’ da ne znadu đe smo bil’, obiđemo okolo, 
naberemo puna njedra i džepove, i ev’ kajsija. Jed’, Branka, kajsije - tvoje. Šta_j’ 
nama bilo optrkat’ oko cijelog’ sela.

Vratašca Mare Jan’ćeve

Znal’ smo i vratašca skidat’. Kod Mare Jan’ćeve[76], dva-tri dana uoč’ 
Petrova[77], odemo i skinemo vratašca ja i Branko Picin. Bilo_j’ to ovak’:

Bil’ smo svi na_drum’ kod Bojaninovog dućana. Nas dvoj’ca se 
dogovorimo šta ćemo te noć’ uradit’, al’ da ne bude sumljivo idemo kuć’. On 
ode u Gornjanski sokak[78] gor’, ja i Boško Gelin dolj’, a Miomir Štruc ode na 
drugu stran’ i tak’ se raziđemo. Ja sam Boška doprat’jo do njegovog sokačića: 
“ajd’, zdravo”, “zdravo” i on ode. Kad je ošo, ja se vratim natrag pa kroz Kurucov 
sokak[79] do Širokog puta[80], p_onda otale kod Baćića[81], a Branko dođe okolo 
kroz Gornjanski sokak i tu se sastanemo. Kroz Ilijin i Radovanov sokačić[82] 
dođemo do Mar’ne kuće i skinemo vratašca pa i’ odnesemo kod baba-Zorke 
Sum’ne, ne neđe daleko je_l’ to_j’ tu oma, dvije kuće dalje u_sokak’. Metnemo 
i’ preko porte i ostavimo između visokog cvijeća, georgina, koje_j’ imala u bašči. 

[76]  Kuća Mare Jan’ćeve i viganj Joška Everle nalazili su se u Ulici Vuka Karadžića, koja 
vodi od glavne bolmanske Ulice Save Kovačevića do Pariza.

[77]  Petrovo pada na 12. juli.
[78] Gornjanski sokak – Ulica Ankice Dobrokes u sjevernom dijelu Bolmana, koja se proteže 

polukružno od Bojaninovog dućana do glavne Ulice Save Kovačevića prema Novom Bolmanu.
[79] Kurucov sokak – sokak koji povezuje ulice Vuka Karadžića i Sare Bertić.
[80] Široki put – Ulica Sare Bertić, danas asfaltirana. Proteže se uz istočni rub Bolmana od 

glavne Ulice Save Kovačevića do nekadašnjih Cigana.
[81] Vojin Baćić ili samo Baćić – Vojin Bošnjak, nekadašnji stanovnik Bolmana koji se 

odselio u Beograd. Kuća mu je bila na uglu ulica Save Kovačevića i Sare Bertić.
[82] Ilijin i Radovanov sokačić – Ulica Svetozara Miletića između ulica Vuka Karadžića i 

Sare Bertić.
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Metnemo i’ međ’ georgine i naslonimo na kolje koje_j’ držalo georgine da ništ’ 
ne povrijedimo. Ostavimo to tak’, iziđemo napolj’ i odemo.

Uj’tru djeda-Milan Janić, od jednog 
do drugog, traži vratašca. Zove i druge da 
traže, traže tam-vam, nema i’ niđe. Ajd’ 
sad ispitivat’ ko_j’ to mogo odnijet’. Svi 
tvrde da on’ nis’. Ja tvrdim da sam ošo 
kuć’ sas Boškom i Boško_j’ kazo da smo 
mi ošli kuć’. Neko jeste uzo vratašca, al’ 
mi nemamo ništ’ s time, nema i’ niđe, a 
prek’sutra Petrovo. Everla nam kaže:

- Niko drugi, Vidoja, neg’ vas 
dvoj’ca!

- Majstore, nismo mi - kažemo.

- Jeste, vi ste. Đe ste i’ met’li? - mi kažemo da nismo i nećemo priznat’.

- Ne bojte se ništ’. Janić je kazo da će traž’ti milicij’. Kazaće im da_j’ 
kup’jo prase za Petrovo, prase otvor’lo svinjac, a nema vratašica pa ošlo, a vi 
ćete odgovarat’. Al’ nije on kup’jo prase, laže. Ne_brin’te.

- Nismo mi, majstore, nismo - nećemo priznat’.

Uj’tru_j’ Petrovo i nema smisla da ne vratimo vratašca. Potla ponoć’, u 
dva sata, metnićemo i’ tam’ đe_s’ i bila. Mislil’ su da smo mi, al’ nismo mi. Svi 
se pravdamo, onaj onoga, ovaj ovoga i nije niko. Tak’ mi odemo potla ponoć’ i 
postavimo vratašca. Al’ Everla_j’ prat’jo!

Slika 110 – Pogled iz bašče Zorke Sumne na sokak koji vodi “od druma do Jezera” 

Slika 111 – Mile Janković - Banski (stoji 
prvi slijeva) i Josip – Joško Everle - Everla 
(do njega) s momcima iz Bolmana (1952-53)



324 Vidoja Bijeli} - Jovan M. Nedi}

Kad smo metal’ vratašca, nismo ništ’ lupal’, polak’ i u tišin’ metnemo 
natrag vratašca, nema niđe nikog, nema svjetla, mrak je, svi spavaju. Metnemo 
pa idemo natrag, ispred Everlinog vignja ćemo proć’ i opet Radovanovim 
sokačićem do Širokog puta. Tu ćemo se razić’, đe smo se i sastal’. Everla vikne:

- Stan’, stan’, da vas vidim!

Ne vrijedi nam bježat’, kod Radovanove kuće stanemo, a Everla dođe do 
nas.

- Znao sam da ste vas dvoj’ca - kaže – Zašt’ ste sad donijel’ vratašca natrag?

- Donijel’ smo zato da budu za Petrovo.

- Niste trebal’ donijet’. Pa_đe_s’ bila?

Kažemo mu da_s’ bila kod baba-Zorke Sum’ne. Cijelo selo_j’ traž’lo 
vratašca, a ona_s’ bila tu. Sum’na kuća_j’ bila bliz’, tu u_sokak’, tak’ da_s’ im 
vratašca bila takoreć’ pred_kućom. On’ svi traž’li vratašca po_Jezer’ i ko zna đe, 
a niko nije vid’jo da_s’ kod babe u baščic’. Baba nije ulaz’la u baščic’, a tu_j’ 
bilo andrače[83] vel’ke i cvijeća pa se nis’ ni vid’la.

VLAST JE VLAST
Ko_će bit’ knez?

Biral’ Bolmanci poslije drugog rata selskog kneza. Nis’ tad’ više kazal’ 
knez, već precjednik, a mi smo nauč’li divan’ti knez i za nas je knez. Treba 
se birat’ knez, nared’la Partija. Usput, doduše, nared’la i ko_će bit’ knez, al’ 
svedno, moraju ga birat’.

Lazo Dadić je u to vrijeme bijo precjednik “Pendelove”Seljačke radne 
zadruge u Bolman’, a knez je bijo Vidoja – Vico Kovačević.

Stanko Desančić, tad selski bubnjar, poznat ko šaljivdžija, veče prije 
biranja kneza pjeva pred_bircuzom: “Crven gajtan, šaren vez, Lazo Dadić biće 
knez”.

Sluša to sa stepenica bircuza Vico i pita:

- Stanko, šta ti to govoriš?

- Crven gajtan, šaren vez i ostaje Vico knez! – brzo odgovori Stanko.

Tito pa Mito, Mito pa Tito!

Mito Todorović - Bugo, Cigan iz Bolmana, sin Milovana Todorovića, 
imo_j’ uzrečic’: Tito pa Mito, Mito pa Tito!

[83]  Andrača – šiprag, čestar.



                   325BOLMAN JE BIO BOLMAN

Rad’jo_j’ u zadrug’ i bijo_j’ dobar radnik. Lazo Dadić, precjednik Seljačke 
radne zadruge (“Pendelove”) sazove sastanak odbora kod Radoje u_bircuz’. 
Uveče, u_bircuz’, sastanu se članov’ odbora i čaša po čaša vina pa dočekaju tri 
sata uj’tru. U tri sata uj’tru Lazo kaže odbornic’ma:

- Drugov’! Naš Bugo_j’ pravi radnik i ja ga moram pofal’ti pred svim 
zadrugar’ma!

Završen sastanak, sad mogu ić’ kuć’.

SRETO JANKOVIĆ – KIČIN 
IL’ SVAKO ZAŠT’ IMA SVOJE ZATO
Pripovijedo sam vam u ovim mojim pripovijetkama o ljud’ma koji_s’ rodit 

prije 100 i više godina. Kad dobro pantiš - ko ja - nije ti teško ispripovijedat’ ono 
što_s’ čuo, al’ kad pripovijedaš ono što_s’ vid’jo i ono što_s’ doživ’jo, oma_j’ 
mlogo teže. Posluž’_ću se zato jednom rečen’com Petra Kočića[84]. On reče u 
jednoj svojoj knjig’: “Navede ti mene, dijete, na tanak led”. Pa i autor ove knjige 
mene navede na tanak led da mu pripovijedam ono što znam, a možda ja to baš 
neć’ moć’, al’ izazov je velik’ pa_ć’ pokušat’.

Ódajuć’[85] neki_dan po_našem groblju, koje poznam ko_svoj’ avlij’, 
razgledajuć’ nadgrobne spomenike, natpise i slike seb’ poznati’ ljudi, potraž’jo 
sam jedan grob. Grob koji nema ni natpisa, ni slike, sam’ humka nevještom rukom 
okopana. Grob čojka koji_j’ bijo vršnjak moji’ djedóva. To_j ‘ čojk koji_j’ bijo 
običan, a možda, možda ope’ drukčiji od ostali’. Čoj’k koji_j’ pobjeđivo sve, baš 
sve, pa čak i samog sebe. Ja sam ga poznavo dobro, pogotovo u njegovoj starijoj 
dob’. Slušo sam njegove pripovijetke o njegovom život’, o sreć’ i o sudbin’ kojoj 
se on nije dao.

Bijo_j’ on žilav čojk. Kad te on uvati za_ruk’, onda misliš da_j’ ti netko 
kovačkim kliještima uvat’jo ruk’. Teško ga_j’ bilo slom’ti. Kažu da_j’ u mladosti 
njegovoj bijo ves’o momak, što se kaže, pravi veseljak. U starosti, to se sam’ 
nama čin’lo da_j’ bijo ves’o. Varalo nas je ono njem’ svojstveno pucanje prstima, 
palcem i vel’kim prstom obadviju ruku, koje_s’ mogo čut’ sas dvajest meteri 
daljine.

Njega_j’ trebalo dobro poznavat’ da_b’ se dao sud o njem’ samom. Ja sam 
ga poštivo il’, da kažem prosto, vol’jo sam tog čojka. Počeć’ zato pripovijetkom 
o događaj’ neobičnom za Bolman u ono vrijeme, a neobičnom i danas s_tol’ke 
vremenske razdalj’ne. Kad čojk razmišlja, onda vidi sav njegov inat i prkos 
život’ i tug’ koja ga_j’ neumoljivo ruš’la, a ja kažem: on se nije dao, nego_j’ 

[84]  Petar Kočić (1873-1916) – srpski pisac, rođen u Stričićima kod Banjaluke, autor čuvene 
satire “Jazavca pred sudom”.

[85]  Ódajuć’ – hodajući.
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naizgled uvijek bijo ves’o. Odmjeravo_j’ on svaki svoj korak i čin’jo baš onak’ 
kak’ on oće il’ je baš možda tak’ moralo bit’. Ljud’ su to različito tumač’li, to_j’ 
sad njijevo pravo pa mogu kak’ oće, al’ njega_j’ vrijedno pantit’ i o njem’ reć’ 
koju riječ, pa i opisat’ tog čojka.

Sanduk za Sret’nu duš’

Jednog zimskog dana ljud’ izašli iz svoji’ kuća pa ošli do_druma i skup’li 
se na ćošku kod Bundaša[86] da divane. Drugi ope’ ošli u_bircuz kod Bogde na 
čaš’ vina. Snijeg pavo te zime pa se naprav’jo i s’onik[87] i neki domaćin’ upregli 
svoje dobre i odmorne konje nek’ se mal’ prosankaju. Ljud’ vole da pokažu 
dobre konje, a i ovi s_ćoška i’ ogledaju i daju svoj sud o dobrim žerav’ma, 
vrancima, mrkov’ma i tak’ dalje.

Idu s’on’ce[88] iz pravca Novog Bolmana, stadoše na suprotnu, lijevu stran’ 
pred_bircuz, pored ćuprije. Ovog puta ljud’ s_ćoška, začudo, ne gledaju konje 
kak’ im je to bijo običaj, neg’ ono što_j’ u s’on’cama. Prelaze preko šanca[89], 
dolaze bliže da vide. Bircuska se vrata otvaraju i izlazi starina, čojk visoko 
uzdignuti’ ruku, puca prstima obadviju ruku, a za njim Cigan’ sviraju. Violina 
sam’ što ne plače, jeca, a tambure otkucavaju. Sviraju Cigan’ tijo tak’ ko nikad i 
nikome, rijetko za čut’, a i za viđet’. Kažu da Cigan’ sam’ tak’ sviraju kad Cigan’ 
Cigana prati il’ kad neki veseljak za života zatraži kad umre da ga on’ prate. 
Izlaze i ljud’ iz_bircuza, pa i sam Bogde, koji_j’ rijetko napušto svoj kelneraj. 
Nagno se na bircuski dovratak i gledi.

Konj’ se uznemir’li, dižu se propnje[90], a kočijaš im dobro drži kajase. 
Starina ide. Pijo_j’, al’ pijan nije, ves’o_j’, al’ ves’o nije, izgleda bijesan, a i 
bijesan nije. Ne ide s’on’cama, već prilazi konj’ da ga smiri, odlučno ko i nekad 
kad je bijo mlad, kad je i najljućeg ždrijepca mogo smirivat’ i smir’ti. Uvati 
konja za kajas, protrzmulja naglo, udari ga nekol’ko puta dlanom o vrat pa ga 
onda pomiluje rukom od glave do repa i onda tek priđe s’on’cama.

Cigan’ za njim sviraju tijo, baš ko da mu duš’ uzimaju. Ispekli_s’ on’ dobro 
svoj zanat pa čojk ne mož’ ni veselje ni svoj’ tug’ da tuguje brez nji’, vrag i’ 
ciganski odn’jo!

Priđe čojk s’on’cama i govori riječ’ sam’ njem’ znane, glasno i jasno, više 

[86] Bundaševa kuća bila je – i još uvijek je, iako odavno nije u vlasništvu Bundaševih 
potomaka - na lijevom uglu Njegoševe ulice prema “drumu”, tj. prema Ulici Save Kovačevića, 
preko puta Bogdinog bircuza.

[87]  S’onik – saonik, na snijegu utrt put koji su utrle s’on’ce (saonice).
[88]  S’on’ce – saonice.
[89]  Šanac – rov, jarak, kanal uz drum kojim otiče voda.
[90]  Propnje – upropanj, propinjući se na zadnje noge.
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seb’ neg’ drugima: “Arno[91], bre! Arno, ubavo”! A na son’cama njegov, baš 
njegov mrtvački sanduk! Na sanduk’ piše god’na rođenja, a god’na smrt’ biće 
naknadno upisata. Obilazi sas druge strane s’onica, a Cigan’ za njim’. Izgleda 
ko da sam seb’ drži opijelo. Ope’ izgovara one njegove riječ’: “Arno, bre! Arno, 
ubavo”! Sas druge strane piše: Sreta Janković Kičin.

Ondak priđe konj’ dešnjak’, naglo ga povuče za kajas, do polov’ce druma, 
pa kaže kočijaš’ s’onica: Odvez’ moj sanduk kuć’, metni ga u_trijem, ja_ć’ ga 
već sprem’ti kad dođem. I son’ce odoše niz sokak. Djeca trče za_njima, čuje se 
dječija vriska. Svijet izlazi i posmatra, gleda, krsti se i čudi: niko nije umro, a 
mrtvački se sanduk nosi! Bože, čiji_j’? Baš se svašt’ dešava!

Zvona za dva Voj’na

Čojk ode sas Cigan’ma i sas majstorom Sebinjem[92], koji_j’ došo sa 
sandukom, i ostalim ljud’ma natrag u_bircuz, da popiju koju čaš’, ovog puta za 
pokoj svoje duše. Za svoj’ duš’, al’ i za još jednu duš’ za kojom naš Sreta žali, a 
ne plače sad, već plače sam’ tam’ đe ga nitko ne vidi i ne čuje. Pop’t’ će on čaš’ 
za duš’ svog sina Voj’na. Zna on đe_j’ ta duša, al’ ne zna đe_s’ telo i kosti. Nitko 
ne zna i nikad se neće ni saznat’. Nije njegov Vojin imo ni sanduk, ni opijelo, ni 
ove Cigane koji tak’ strašno sviraju. Još je reko Sreta:

- Zvon’_će crkvena zvona na mog Voj’na, zvon’_će kad ja legnem u ovaj 
sanduk. Onda će bit’ oglašeno bolmanskom svijet’ da nas više nema.

Tak’ i bi.

Ljud’ i Crkva Sretin zavjet ispun’še 
i na dan Sret’ne smrt’ i sarane, oglašen je 
i Vojin Janković. Zvon’la_s’ ta crkvena 
zvona na još jednoga Voj’na Jankovića, 
Đukanovog. Zavjet je ostav’jo Sretin 
brat Ilija svom sin’ Sav’. Tak’ dva Voj’na, 
dva Jankovića, dvije iste sudbine, budu 
oglašene, jedna o Sret’noj, a druga o Ilijinoj 
smrt’.

Pročito sam dvije do tri knjige o 
nestalima u Bolman’ i u Baranj’ tokom 
Drugog svjetskog rata, al’ dva Voj’na 
Jankovića nisam našo ni u jednoj knjig’. Pa 
et’ da_i’ danas spomenem, da se ta nepravda 
jednom ispravi.

[91]  Arno - dobro.
[92] Szebényi László, zvani Sebinj (1910-2002) – novobolmanski tišljer, sahranjen na 

katoličkom dijelu bolmanskog groblja.

Slika 112 – Evgenija Petlovac, r. Kupinić 
(1902-1977), Cvetinka Petlovac i Vojin 
Janković – Đukanov (Bolman, oko 1935)
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Nije se Sreta, kak’ sam već više puta reko, dao slom’ti, al’ mu_j’ bila 
slomljena duša. Otkud mu tol’ka snaga da to sve sakrije od drugi’ i od sebe 
samog? Lom’lo_j’ to njega, a on se nije dao.

Od Bolmana do Odese i okolo - natrag

Tak’ sam to ja onda vid’jo, a i danas ne vidim to ništ’ drukčije. Sa_ću 
nastav’ti pripovijetku o Sret’ Janković’ Kičin’, il’ Kajli, kako_j’ on to znao 
kazat’: “Kičin Kajla i njegova frajla”.

Upantijo sam njegove pripovijetke i pripovijetke o njem’ od drugi’ ljudi, 
al’ ipak biće teško objedin’ti Sret’ i Sret’nu generacij’, jednu divnu generacij’ 
ljudi koja_j’ mlogo toga iznijela na svoji’ leđi’. Al’ pokušaću nešt’ kazat’, sredit’ 
tačke i zapete, uzvičnike i uskličnike, kol’ko ja to mog’.

Familija Jankovića nakon dolaska u Bolman imala_j’ ruganje Ćaćani, 
što_j’ bijo glavno ruganje za Jankoviće. Kak’ se poslije šir’la familija, dolaz’la_s 
i druga ruganja: Motanov’,	 Bulj’ni,	 Dandar’ni,	 Srđ’ni,	 Sum’ni,	 Đenbin’,	
Kulinov’,	Gel’ni,	Pušak’ni,	Ćapcin’,	Đukanov’	i	Kajlin’.

Sreto Janković je Kajlin unuk, rodit je iljadu osamsto devedes’t pete 
god’ne od oca Ranka i majke Kose r. Petrović. Imo_j’ još dvije sestre: Rakilj’ 
i Lenku. On je bijo taj koji_j’ trebo produž’ti Kajlin’ familij’. Krstijo ga_j’ 
pop Panta, tad još mlad i 2-3 god’ne otkako_j’ stigo u Bolman. Osnovnu škul’ 
Sreto_j’ išo u_Bolman’.

Bijo_j’ oštar, brz, žilav i razborit momak, a uz sve to i veseljak. Nije bilo 
ničeg što on nije mogo, sve_j mogo. Znal_su svi kol’ko_j jak i ko taki dobro_j’ 
došao caru Franj’ iljadu devetsto četrneste god’ne da mu, skupa sas drugima, 
poveća carstvo. Prevari se, međutim car Franjo u Sret’ i njegov’ generacij’. 
Mjesto da mu povećavaju carstvo, njima se pruž’la prilika da ga ruše.

Prošo_j’ Sreto sa svojim pajtaš’ma velik put: od Odese sas Crnog mora, 
preko Kaspijskog jezera, Irana, Iraka, Port Saida, Sueza, Aleksandrije, preko 
Egejskog mora do Soluna i postal’ su solunski dobrovoljci. Ko solunski 
dobrovoljac i borac za slobod’, Sreto nije bijo međ’ zadnjima, neg’ međ’ prvima. 
Odande, sas juga, donijo_j’ one njegove riječi koje_j’ uvijek govor’jo: “Arno, 
bre! Čuka, bre! Kozija staza, bre!” Za curu_j’ znao kazat’: “Arno, ubavo! Oko, 
noga, prsa, bre!”

Osim što_s’ ostavljal’ pale po bespućima kojima_s’ prolaz’li, nis’ znal’ 
ni_šta_j’ sas njijevim familijama. Oće_l’ nać’ svoje roditelje, brać’ i sestre kad 
rat jednom završi i kad se vrate.

Kičin Kajla i njegova frajla

Bijo_j’ mlad momak, kako_j’ sam kazo za_sebe kad se vrat’jo, dvajest pet 
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godina, pustijo brčiće, sad se treba žen’ti. Bilo_j’ to pred Vel’ku Gospoj’nu[93]. 
Naviksa[94] on opanke i obuče čakšire, koje_s’ imale neki vez u_oblik’ osmice i 
koje_s’ (čakšire) slič’le onima sa slike Paje Jovanovića[95] “Seoba Srba”. Potom 
obuče košulj’ crnoplavu sa sitnim tačkicama, strunku[96] metne na_rame i nabaci 
reklij’. Šešir na_glav’ i pravac Lipova. Tamo_j’ imo brata od tetke. A brat mesar, 
ugledan i poštovan čojk, braca-Rade, kako ga_j’ on zvao. Dođe Sreto u Lipov’, 
pozdravi se sas braca-Radom i kaže zašto_j’ došo: žen’jo_b’ se pa ak’ ima koja 
dobra cura pa da braca-Rade pomogne.

Študira[97] braca-Rade pa kaže da ima baš taka koja_b’ Sret’ odgovarala. 
Nafali braca-Rade cur’, a ima on dobar ukus, pa kaže:

- Uj’tru će ona tuda proć’ u_mljekar’, a ti gledaj kroz_pendžer pa ak’ ti se 
svidi, kaž’_mi, ja_ć’ je svratit’ unutra pa da je upoznaš.

Nikak’ noć da prođe i da već jedamp’ta svane. Uj’tru svijet ide sokakom 
tam-vam, a braca-Rade jedamp’ta kaže:

- Eno je, Sreto!

Mjeri je Sreto od glave do pete pa reče:

- Arno, bre! Ubavo, bre! Oko, noga, prsa, bre! Cura za oko.

Izađe Rade iz mesare i kaže joj:

- Vasilija, dijete, kad budeš išla natrag, svrat’ mal’ do_nas. Trebaš nam.

- Oć’, braca-Rade - odgovori ona.

Svrat’la_j’ kad se vraćala i braca-Rade je uvede unutra pa oma prijeđe na 
stvar. Brat je, kaže, došo iz Bolmana pa da se upoznaju, da vidi kako_j’ on lijep 
momak za ženidbu, prava pril’ka za nju. Ostavi nji’ braca nasamo, a Sreto zna 
kak’ treba sas curom. Ona gleda ispod oka u Sret’, sviđa se on njoj, a i kak’ ne_b’ 
onaki momak! Ne ostavlja nji’ braca-Rade dugo, zna on svoj poso, neg’ se vrati 
pa kaže:

[93] Vel’ka Gospoj’na – Velika Gospojina ili Uspenje Presvete Bogorodice jedan je od 
najvećih hrišćanskih praznika, koji je uspomena na Bogorodičinu smrt i, prema jevanđeljskom 
predanju, dan kad se ona vaznela na nebo i “predala svoj duh u ruke Spasitelja”. Uspenje 
Presvete Bogorodice spada u red bogorodičnih praznika. Srpska pravoslavna crkva i vjernici taj 
praznik slave 28. avgusta po gregorijanskom, odnosno 15. avgusta po julijanskom kalendaru, 
kad završava i post koji traje 14 dana.

[94] Naviksat’ – namazati viksom (mašću za obuću) i usjajiti, uglancati.
[95]  Pavle -   Pavle - Paja Jovanović (1859-1957) – jedan od najvećih srpskih slikara, poznat naročito 

po ulju na platnu (190x126 cm) “Seoba Srba” iz 1896. godine.
[96]  Strunka – od vune tkana šarena torba s preklopom i resama; torba je mogla biti od bilo 

čega, a strunka samo od vune.
[97]  Študirat’ – razmišljati.
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- Ak’ ti se, dijete, Sreto sviđa, mi_b’ večeras došli do tvoji’ u prosidbu. 
Samo ak’ ti kažeš.

Gleda ona pred_sebe i sleže ramen’ma, a braca traži odgovor. Pogleda ona 
Sret’ ispod oka i prevali preko jez’ka nek’ dođu. Odu on uveče, a njen’ roditelj’ 
im kažu da_j’ Vasilija isprošena prije po sata. Da_s’ stigli prije, isprosil_bi je 
on’. Iak’ Vasilij’ nije poznavao, Sret’ je to stalno bijo “belaj”, ti’ po sata što_j’ 
zakasnijo. To ga_j’ uvijek “jelo”.

Š_čoška brez troška

Nije Sreto iz Lipove ošo kuć’ u Bolman, već u Kišvalub’, danas Branjin’, 
na Vel’ku Gospoj’nu. Došao on tam’, a kolo igra i u_kol’ vidi cure od šesnest-
sedamnest godina. Uvati se on u_kolo do jedne koja_j’ mu se sviđala i tam-vam 
oko nje. “Ja se brez žene ne vraćam”, kazo_j’ on sam seb’ kad je kren’jo na_put, 
zato mal’ po_mal’ pa nagovori Tinku, kak’ se zvala ta cura, da ode kuć’ i kaže 
kak’ će spavat’ kod májke, a ne kod_kuće, i da se vrati natrag. Vratl’a se ona 
natrag i kad je pavo mrak, on nju za_ruk’ i krenu se on’ ispod Planine pa za 
Bolman. Ona_j’ još u veženim čarapcima, pa skupa š_njim pješke za Bolman.

Tako_j’ on upozno svoj’ Tinku, sas kojom se ožen’jo i lijepo živ’jo od 
zemlje što_j’ mu ostala od oca. Osim toga dob’jo_j’ još i devet jutara zemlje 
na Kremenar’, najbolje zemlje u_sel’, sas kojom se ponos’jo jel je to bila 
“dobrovoljačka” zemlja. Moglo se od toga lijep’ živjet’, pošto je znao radit’. Imo 
je nešt’ i marve, a posebno je znao kupovat’ dobre konje i trgovat’ po_vašar’ma, 
“anglovo_j’” [98], kako_s’ kazal’ nekad. Znao_j’ nekad sas pajtaš’ma i Cigan’ma 
potroš’ti mal’ više i kad ga Tinka pita: “Kud potroši tol’ke novce?”, on bi njoj to 
ovak’ objašnjavo: “Elpiz, kompa, čaša vina, ode iljada”. Pa tak’ redom dok ne 
sravni trošak. A elpiz, ulazak u vašar, plat’jo_j’ jedamp’ta, kompu tam’ i natrag, 
al’ on ubijedi Tinku, vjerovala ona il’ ne.

Nije im bilo suđeno

Živjel’_su, što se kaže, ko i sav drugi svijet. Imal’ su dvoje djece: Sok’ 
i Voj’na. Vrijeme_j’ prolaz’lo, djeca_s’ rasla. Završ’la_s’ osnovnu škul’. Onaj 
isti pop-Panto, sad već stari, dođe jednom kod Srete i oće da pošalje njegovog 
Voj’na i Voj’na Đukanovog, dva Voj’na Jankovića, u bogoslovij’ u Sremske 
Karlovce. Imaju djeca sluha za pojanje, a zdrava_s’ i dobro odgojena, iz dobri’ 
familija. Ćeo_je Sreto da sin bude š_njime, a onda ope’ misli možda pop Panto 
ima pravo. Nek bude Vojin pop i gospodin čojk pa dade sina u bogoslovij’.

U bogoslovij’ su dva Voj’na otišli nekak’ pred Drugi svjetski rat. Bil’_su 
svoji’ petnest-šesnest godina. Ne zadugo, a izbi rat. Raspustiše se škule. Ko_j’ 

[98] Anglovati – preprodavati robu, trgovati na sitno (Rečnik srpskih govora Vojvodine. 
Sveska 1: A-B. Matica srpska, Novi Sad 2000).
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mogo, otišo_j’ kuć’, a nji’ dvoj’ca sa svojim vjerouč’telj’ma išli_s’od jednog 
fruškogorskog manastira do drugog, dok im se trag nije izgub’jo. Prevrn’li_s’ 
Sreto i Ilija Đukanov, što kažu, i nebo i zemlju, i tu, sam’ tu Sreto nije mogo 
ništ’, tu_j’ izgub’jo sve svoje bitke.

Kad se arči, nek se arči

Poslije Drugog svjetskog rata počelo se drugačije živjet’. Došle_s’ one 
seljačke radne zadruge, obaveze, ljude_s’ ćeral’ na prisilni rad. Nitko više nije 
rad’jo, udar’jo svijet brig’ na veselje.

U Bolman’ su bile osnovane dvije seljačke radne zadruge. Jedna se zvala 
“Jovan Lazić”, a druga “Bratstvo-jedinstvo”, al’_su je svi zval’ “Pendelova”. 
Pendela_j’[99] bilo ruganje Milovana Bošnjaka, koji_j’ bijo gluvonijem, a 
kak_je vječito bijo kod Laze Dadića, koji_j’ bijo precjednik zadruge “Bratstvo-
jedinstvo”, po Milovan’ se zadrug’ i nazval’ “Pendelova”.

Došlo_j’ tako vrijeme da Bolmanci, koji_s’ dva vijeka stical’ kuć’ i imanje, 
sad dadu imanje i marvu u_zadrug’ i podijele se u te dvije zadruge. Manji broj 
domaćina odupiro se tome, al’ on’ su najviše stradal’, što kažu, bil_su “gladni, 
gol’ i bos’”. Sreto, koji_j’ svem’ ćero inat, ode u zadrug’ ko da mu_j’ to sve baš 
odgovaralo, taj nerad i to što se ne moraš brin’ti ni_o_čem, “đe bolje, tu dulje” i 
“kad se arči, nek’ se arči”. Kako_j to izgledalo?

Ide se u proljeće kopat’ kokuruz, i muško i žensko, i staro i mlado. Dvije 
zadruge i svaka ide svojim sokakom, sas jednima armunikaš[100], a sas drugima 
ciganska banda. Izgledaju ko sit i ves’o narod. Kad dođu do Save Uroševog 
bašče, onda se preko_bašče vide i viču svakojake pogrdne riječ’ jedni drugima, 
ko da_s’ u_zavad’. Izvan sela se sastanu pa se tobož’ pomire i neko vikne:

- Ajd’ da odigramo jedno kolo pa ćemo onda na kopanje!

Igra se i pjeva od 8 sati sve do 10-11 sati, a trudodan (kako_s’ onda zval’ 
dnevnic’ il’ nadnic’) ide. Kokuruz, kak’ se kopo, tak’ se i brao. U žetvi ope’, kad 
se ljetina sprema, treba što brže da se uradi, a njima brzo dosadi poso.

Kaže Miladin Horvat, mlađi čojk, Jeremij’ Jerković’:

- Čika-Remija, ja sam čuo da_s’ ti služ’jo u švapskoj crkvi popa pa da znaš 
cijelu službu božiju na švapskom. Ajd’ da čujemo!

Čim on to kaže, drugi već nose snoplje na rp’ da se Remija popne gor’, 
da ga svi vide. On je bijo ljud’na, visok, bijele kose, bijela platnena košulja, 
raskopčan, u bijelim gaćama, pa kad se popne na ono snoplje pa počne da 

[99] Pendela – kasnije je to bio i nadimak Milorada Petrovića (1943-1989), romske 
nacionalnosti, koji je godinama radio kod bolmanskog zidara Stevana Nedića kao malteraš.

[100] Armunikaš – harmonikaš.



332 Vidoja Bijeli} - Jovan M. Nedi}

švabeta, svi popadaju od smija, a od žetve – ništ’.

Kad dođe Maj, Praznik rada, onda_j’ narodno veselje. Kolju se zadružni 
krnci, jun’ca, peku se kolačić’ na masti[101], toči pivo. Veselje_j od_jutra do_
mraka. Sve to prođe, a ljud’ se dogovore da_b’ se mogla jedna jun’ca zaklat’ i za 
Uskrs, pa da se podijeli ljud’ma, da se i taj vel’ki svetac proslavi kako_j’ i red.

Tak’ prođoše i ti’ četir-pet godina. Konja nema, marve nema, alat se potrgo, 
kola se raspala, svijet iz_toga izišo go i bos. Prošlo_j’ i_to i svijet se ponovo 
vraća poslu i kućenju svojije kuća.

I na kraju – kraj …

Sreto ne zna s kim će kuć’ kuć’ti. Ostar’jo_j’, a prošla_s’ ona dobra stara 
vremena. Pokušava on, al’ ne ide. Nema s kim. Prodaje komad po komad zemlje 
i troši. Što_j’ stariji, sve_j’ gore. Kuća, bircuz, kuća pa ispočetka. Što dalje 
ide, sve manje ima. Rastaše se on i njegova Tinka. Sve ide kak’ ne treba pa 
jednog dana zamijeni on i svoj’ rodnu kuć’ u Gornjanskom sokak’ za lošiju na 
drugom kraj’ sela i ostade mu još dva jutra zemlje. Predade se na doran’[102] Sim’ 
i Ljub’ci Tatić, koji_s’ došli iz_Bosne. On će se brin’ti za Sret’ do smrt’, a Sreto 
će im ostav’ti kuć’ i zemlju. Simo_j’ imo djece koja_s’ Sret’ zvala “đede”, a on 
i’ pomiluje po_glav’ i ope’ po starom: kuća, bircuz, kuća.

Kad je bijo vel’ki zemljotres u Banjaluc’, popadaše svi trošni odž’ci u_sel’ 
pa i Sretin. Ljub’ca ide da traži “đeda” jel on je glava kuće. Kad ga_j’ srela, reče 
mu:

- Đede, ajd’ kuć’, pao_j’ odžak. - On mumlja:

- Odžak, odžak. Nek’ pa’ne! Nema mog Voj’na, nije važan ni odžak!

Ode Sreto još ponekad i na vašar, kako_j’ to nekad rad’jo. Al’ tamo_j’ sam’ 
da_j’ tam’. Popije po koju čaš’ vina, kupi Sim’noj dječic’ “šećera” sas vašara, 
a ona se raduju “đedu” kad dođe kuć’. Poštoval’ su ga i slav’li i njegov’ slav’ 
Svetog Ignjatij’.

Od onog što_j’ ušparo – kak’ sam već ispripovijedo - naruč’jo_j’ seb’ 
mrtvački sanduk od Sebinja, da ne mora Simo, a on oće da ga vidi za života 
kakva će mu bit’ “vječna kuća”, da ne ode ko kaki bijednik, neg’ ko sva njegova 
familija Jankovića, koja se bor’la za opstanak svoje crkve i sela puni’ dvesto i 
nešt’ godina.

Kad se razbol’jo, pozvo_j’ on po Sim’ popa Paj’[103] da ga ispovjedi i 
pričesti i da moli Gospoda da mu oprosti grijehe. Imo_j’ snage i_za_to. Nije 

[101] Kolačić' na masti – krofne.
[102]  Dorana – dohrana.
[103]  Pop Paja - sveštenik Pavle Stajić; službovao u Bolmanu od 1962. do 1986. godine.
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dugo trajala Sret’na bolest. Umro je tiho i mirno bez doktora i vel’ke službe. 
Na dan Sret’ne sarane skup’lo se cijelo selo da ga isprati i da mu oda poslednju 
počast. Kopal’ su mu grob parov’ njegovog Voj’na iz familija Dmitrića, Bijelića 
i Grujića. On’ su se tak’ oduž’li familij’ Jankovića. Mi mlađi nos’li smo ga 
na_ramen’ na nosil’ma do_groblja. Bilo nas je tol’ko da smo sam’ jednom došli 
na_red. Sim’na_s’ dječica drečala za svojim “đedom”.

Onda kad je pred Bogdinim bircuzom stajo kraj svog mrtvačkog sanduka, 
ko da su se sve slike iz njegovog života ređale njem’ ispred očiju.

… a slike se ređaju ispred očiju

Jedamp’ta, dok smo prav’li drva u_šum’, sjed’li smo oko vatre, i stariji 
i mlađi, a Sreto_j’ pripovijedo o svojoj prošlost’. Svi smo to rado slušal’, tu 
pripovijetku koja_j’ više lič’la na ispovijed. Pripovijedo_j’ nam o rat’, o put’ 
od Odese preko Crnog mora, preko Kaspijskog jezera, prema Irak’ i Iran’, Port 
Said’, Aleksandrij’ i Egej’ do Soluna i Kajmakčalana, odakle_j’ i pon’jo one 
njegove nezaboravne riječ’, koje_j’ razum’jo sam’ on: “Kozja staza, bre! Čuka, 
bre! Arno, bre! Ubavo, bre!” Pripovijedo_j’ onda o_tom kako_j’ išo na_vašar i 
potroš’jo novce sas Cigan’ma svirač’ma: “Elpiz, kompa, čaša vina, ode iljada”. 
Kad je ogledo konja, uvijek je govor’jo: “Arno, bre! Ubavo, bre!” Često_j’ 
govor’jo za onu cur’ za koju se ćijo ožen’ti:

- E, da nisam zakasnijo za oni po sata, možda_b’ moj život bijo mlogo 
drukčiji. Kol’ko gođ da_j’ vel’ka bašča i kol’ko gođ da ima lijepi’ ruža, sam’ 
jedna najljepše miri i s tom se oćeš zakitit’. Ak’ je uzbereš, bićeš sretan. Prije 
neg’ uvene, treba otkin’ti dvije latice i metnit’ i’ neđe u knjig’ i kad nekad otvoriš 
knjig’, ope’ će mir’ti. Ak’ je ne uzbereš, žalićeš cijelog života jel za dobrim i 
lijepim čojk uvijek žali.

Ono što ga_j’ trebalo vodit’ kroz život, to_j’ izgub’jo, tak’ da mu je uništena 
sva nada. Svi očev’ i matere trebal_bi znat’ da često najveća radost postane izvor 
najveće tuge i bola. Nema tog čojka koji pred tom istinom i saznanjem ne_b’ bijo 
slomljen. Sreto_j naizgled svojim ponašanjem to sakrivo i nije ćijo to pokazat’ 
jel on je potomak onog silnog pradjede Ilije Jankovića, koji_j’ grad’jo i vol’jo 
svoj Bolman i iza sebe ostav’jo čak dvajest tri familije Jankovića sa sto trijest 
pet članova.

Tuga sas juga

Vi, prijatelj’, koji ovo čitate, koji pratite ovu pripovijetku, koji ste poznaval’ 
djeda-Sret’, sjećajte ga se s poštovanjem i skin’te kap’ sas glave. A vi, djeco, 
koja ga ne pantite, znajte da nasuprot dobru stoji zlo. Skin’te i vi kap’ sas glave i 
sjetite se ona dva Voj’na, dva Jankovića Voj’na. Kad prođete pored slike jednog 
od nji’ dvoj’ce na_groblju, zastan’te bar mal’. Vi, rodbino i potomci Sret’ni, 
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opros’te mi što sam se usud’jo pripovijedat’ o njem’. Ak’ sam griješ’jo, praštajte 
mi i pustite i vi koju suz’.

Srete se sjećamo i po onim njegovim riječ’ma: arno, ubavo, čuka, 
kozja staza, bre, koje_j’ don’jo s’ juga, ko što_je sas juga i pjesma koju mu 
posvećujemo, “Lihnida kajče veslaše”[104], koju Sreto nije mogo čut’, i sas kojom 
završavamo priču o njem’.

Zašt’ baš ta pjesma? Sreto_j’ vol’jo pjesme “Tamo daleko” i “Kreće se lađa 
francuska” i stihove Milutina Bojića[105], a vol’jo_j, što kažu, i “snaše i salaše” 
i “konje po livadi razigrane”, samo zbog svoje nemirne duše. Lihnida u pjesmi 
kaže ribar’ma: “Јас сакам мирно езеро, езеро, душата да си одморам”. I on 
je isto tak’ traž’jo “мирно езеро” da odmori duš’, a ljud’ će kazat’: “Pijanac 
bijo pa ćero kera pa se rasto”. U nadi da_j’ ipak našo svoje “мирно езеро”, 
opraštamo se š_njime upravo tom pjesmom.

[104] Pjesmu “ Pjesmu “Pjesmu “Lihnida” (“Lihnida kajče veslaše”) komponovao je Efto Pupinovski na tekst 
Miroslava Kuzmana; dobila je prvu nagradu žirija na Folk festu Valandovo 1986. godine; 
izvodio ju je sam Efto Pupinovski, a u Baranji tu je pjesmu na folklornim priredbama pjevao 
Slobodan Cvetičanin, prvak Opere osječkog Hrvatskog narodnog kazališta, rodom iz Niša.

[105]  Milutin Bojić (1892-1917) – srpski pjesnik i dramski pisac; kao svjedok masovnog 
umiranja srpskih vojnika na ostrvu Vidu napisao je svoju najupečatljiviju pjesmu “Plava 
grobnica”.

Slika	113	–	Jedan od dva Vojina – Vojin 
Janković - Đukanov
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ЛЕДАРИ

Slika	114	–  Kristina – Tinka Kupinić (na Petrovo, 1911-1912)
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I. ЗАРАСЛЕ СТАЗЕ
Коло код Kрста

Болман је некад имао нешто своје. Једноставно, био је то Болман 
онакав каквог се сјећају старији, а свима другима то је само успомена из 
прича или са старих фотографија. Како све пролази, прошло је и најбоље 
вријеме Болмана, у коме је он за своје становнике био много више од 
блатњавих или прашњавих улица, кривих сокака, досадног села у коме се 
никад ништа не дешава. Онај Болман од некад имао је “душу” и некадашњи 
житељи вољели су га пуно више него ми данас.

“Како_б’ биjо да не будеш у_Болман’ кад је Ђурђево ил’ кад су Дове, 
а да не диванимо да не будеш о_Петров’”, говорило се. Једноставно, гдје 
год да су Болманци били, постојали су дани кад се морало доћи у Болман. 
Петрово! Не само на Петрово, било је и других дана кад је било важно бити 
у Болману. Све то некад, наравно.

Многима је данас тешко замислити да је ово село имало то нешто више 
у себи, да су га његови становници вољели и да су, гдје год били у свијету, 
настојали у неке дане бити у Болману. Ако то неки не могу разумјети, нека 
погледају неког старијег човјека или жену, а онда нека узму њихове слике 
из младости и тада ће им бити јасно о чему говорим.

Како многи од нас не разумију због чега је некад Болман био нешто 
друго и боље, тако и некадашњи становници Болмана не би могли разумјети 
ово вријеме. Не би никако разумјели да се више нитко не радује и весели, 
да не свира банда и да се не игра коло код Крста иза Цркве.

Заправо, Болмана она- 
квог какав је некад био нема 
откад се не чује пјесма и 
свирка и откад се код Крста 
не игра коло, откад се не 
чује свирка, и пјесма, и цика 
оних који играју, а диван и 
разговор оних који гледају 
коло. Било је у Болману и туге, 
много и превише, али било 
је и радости, игре и пјесме. 
На прелима, у бирцузима, у 

сватовима, на игранкама, иза Цркве или било гдје даље чула се пјесма и 
свирало се, играло. Није се играло сваки дан, био је ред кад се игра, али се 
пјевати могло и у обичан, радни дан, чак и кад нешто радиш, па чак и кад 

Slika 115 – Kolo kod Krsta iza Crkve, (Bolman 1940)
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пролазиш сокаком. Чуо сам једном како је једна комшиница рекла другој: 
“Молим те! Нисам већ дуго чула да неко иде сокаком и пјева. Не да_ј’ пијан 
па мумља и виче, већ да пјева онак’ што воли и што_ј вес’о”.

Некадашњи Болманци стварно су знали уживати у пјесми и колико 
год да су вољели све пјесме, сваки од њих једну је пјесму волио више од 
других. Знало се која је чија пјесма била. То су знали не само примаши и 
тамбураши, већ и други, читаво село. Праве боеме, оне којима су највише 
и најљепше свирали, Цигани су дочекивали још на вратима бирцуза с 
њиховом пјесмом, с којом су их и пратили кући, обично у неке ситне сате. 
Увијек се знало кога у ком сокаку Цигани прате кући, али, опет, морало 
се то и видјети. Тко зна, можда овог пута није исто. Док једни провирују 
кроз пенџере и табле на пенџерима, други стоје на тријему и гледају. Неки 
се смјешкају, неки подсмијевају, а жена тога кога Цигани прате обично 
одмахује главом и већ зна ко се то прати. Било је Болманаца који су знали 
свирати, али још више оних који су вољели слушати. С нестанком пјесме и 
игре, нестало је и онаквог Болмана.

Туге је увијек било, а има је и сад, али онаквог весеља и пјесме више 
нема, весеља због пјесме, а не због ракије и вина. Откад се не игра коло код 
Крста иза Цркве, онаквог Болмана више нема.

Спавајте мирно!

Бројке говоре своје. Бројим умрле младенце 
– дјецу до пет година старости. Од увођења 
матица[1] 1777. године до краја 19. вијека умрло је 
(само православне вјероисповијести) 2.885 дјеце 
у доби до пет година. Сахрањивани су у гробљу 
“уз шанац”. Додајмо још њима умрлу дјецу од 
пет до петнаест година, па онда оне који су умрли 
као момци и дјевојке, затим оне римокатоличке и 
лутеранске вјероисповијести, па вријеме од краја 
деветнаестог вијека до данас. Број Болманаца 
који нису доживјели зрелост онда више није три, 
ни четири, већ близу пет хиљада.

Која туга и жалост!

Ако ишта могу разумјети, онда је то бол који су морали осјећати 
њихови родитељи јер међу рано умрлима су и моји близанци Саша и 
Младен.

Тај број добрим дијелом одређује прошлост, али и будућност Болмана. 

[1] Матице – видјети напомену број 53 на страници 32.

Slika	116	–	Milan 
Stanisavljević (1905-1913) s 
pustare Sepeže kraj Bolmana
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Пред тим бројем просто остајемо без ријечи. Вјерујем да је слично или 
исто било и у другим барањским селима у 18. и 19. вијеку.

И, опет, бројке говоре своје: од укупног броја дјеце рођене у 18. и 19. 
вијеку, тек је половина доживјела да пође у школу, а трећина да се ожени 
или уда. Но, то није значило да ће дочекати и старост. Само су ријетки 
доживјели да пријеђу 60. годину. Преведено на језик свакодневног живота 
тог времена, у просјеку родитељи су дупло више сахрањивали дјеце, чак 
и ако су дочекали да буду момци или дјевојке, него што су их женили или 
удавали. На једно вјенчање долазила су просјечно два опијела или на једну 
велику радост долазиле су двије велике туге. Сјећање на умрле трајало 
би неко вријеме, обично док су били живи њихови родитељи или браћа и 
сестре, који су им одржавали гробове и палили свијеће. Онда би потпуно 
пали у заборав.

Slika	117 – Zorka Anđelić 
(1918-1925)

Slika	118	–	Živan Janković 
(1924-1929)

Slika	119	–	Toth Endre 
(1922-1929)

Slika 120 – Ljubica Anđelić 
(1918-1930)

Slika 121 – Miladin Janković 
(1919-1936)

Slika 122 – Ana Bijelić 
(1907-1923)
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Како су тада камени споменици били ријеткост, временом би нестале 
и гробне хумке па је остајала само ледина и трава, а тијела умрлих 
претварала су се у прах. На њихово постојање указују још само метални 
новчићи које су бацили на сандук након што се положи у раку они који 
су их испраћали, како је то већ обичај у Болману. Умрлима углавном нису 
подизани споменици, а и ако су подигнути, нису сачувани до наши дана. 
Колико год они споменици из 19. вијека нису сачувани, на болманском 
гробљу посебно се истичу и доминирају, како по броју тако и по новцу који 
је у њих уложен, споменици из прве половине 20. вијека који су подигнути 
умрлој дјеци, момцима и дјевојкама, младим женама и мушкарцима.

Неки од споменика из прве половине 20. вијека, осим украса на 
самом споменику, имају и двије, неки и три слике, неки чак и слике у 
боји, те епитаф. А епитафи, писани ћирилицом или латиницом, њемачки 
или мађарски, значе исто: жељу да се покаже бол која остаје за прерано 
изгубљеним чланом породице. Најчешћи епитаф, који срећемо и на 
православном и на католичком дијелу гробља, познати је дистих: “Ко год 
прође поред мога гроба, нек се сјети мог млађаног доба”. Неки епитафи 
јасно говоре о тузи: “Почивај мирно, кћери моја, док не дође мајка твоја”, 
а неки опет имају у себи питање: “Шта то беше невиноме цвету кад не 
хтеде остати на свету?”

Исклесати неколико стихова на надгробном споменику обичај је и 
у новије вријеме. На споменицима Ђорђу Станковићу (1960-1983) и 
Стевану Штучићу (1959-1985) има највише стихова, потом на споменицима 
Милени Митровић (1965-1979) и Радивоју Ради Јанковићу (1955-1991).

Кад се затекнем на католичком дијелу гробља, дођем до споменика 
човјеку кога се радо сјетим. Док гледам лик на споменику, као да и сад 
чујем његове ријечи, иако је од његове смрти прошло више од тридесет 
година. Онда дођем иза споменика и поново прочитам стихове који тамо 
пишу:

У нама живеће твој лик 
док ветар разноси планина сјај 

као споменик увеле руже 
зато нам мирно почивај.

Гробље у Болману је, према једном старом запису, “далеко од села 
350 клофтери[2], дугачко 35 клофтери, а широко 53 клофтери”. Иначе има 
1.250 означених гробова, што је дупло више него што је данас становника 
Болмана и Новог Болмана. Готово десет пута више је оних чији су гробови 
нестали. Тешко је заиста и замислити да је половина сахрањених била 
млађа од двадесет година.

[2]  Клофтер – видјети напомену број 39 на страници 27.
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Свима њима одајмо почаст тренутком шутње, а онда им кажимо оне 
двије познате ријечи: Спавајте мирно!

Зарасле стазе

Они не баш добронамјерни, кад хоће да се спрдају с Болманом и с 
Болманцима, кажу: “Ви у_Болман’ не_идете по_пут’, већ сам’ преко_башче 
и по неким вашим стазама”. Има ту и истине! Од силног блата на неким 
мјестима у сокацима није се могло честито проћи ни о Петрову и Светом 
Илији, а камоли о Светом Аранђелу или Мученицима.

Ићи кроз_башчу или преко_ба-
шче или сокаком? Све зависи од тога 
да ли хоћеш да те нетко види или да 
прођеш онако крадом. Но, тешко да 
се нешто за_дана у Болману могло 
крадом десити, све се снима као у “биг 
брадер” кући. Зато тко хоће да га не 
виде, чека да падне вече, али и онда не 
иде сокаком, већ кроз_башчу, па преко 
сокака, па опет кроз нечију башчу 
неким својим стазама. Да ли је ноћ 
могла сакрити све? Не би се баш рекло!

Ако они који воле све видјети, све чути и све знати предвече и ноћу 
само дријемају или спавају, не спавају ипак сви. Ако домаћин и не види и 
не чује некога да пролази кроз_башчу, чују добро керови.

Заправо, они који ноћу крстаре по селу управо највећи проблем и 
имају с керовима. Зато они храбрији, кад пођу, понесу неки куртић[3], а они 
мање храбри неку батинескару да се одбране ако баш керови нарну[4]. Без 
обзира на мрак, они који воле све знати знали су ко пролази кроз_башчу 
управо по томе како керови лају јер не лају исто на оног кога знаду, на 
комшију, и на неког непознатог из другог сокака. Но, то није разлог да се 
устане из кревета и види ко пролази. Ако лајање, међутим, не престаје, то 
је већ нешто друго. Неко “туђи” не иде кроз_башчу, већ је тај “нешт’ друго 
смислијо” и “боље ома то ћерат’ из грунта”.

Никога није био страх од тих на које лају керови. Болманци су се бојали 
оних који су знали проћи као “вијештац” и “вјештица”, или “бусорка” 
како кажу Цигани, поред свих керова, а да ни један не лане. Дошуљају се и 
прођу да ни не знаш да су били, украду ти, оно што се каже, из_ока.

[3]  Куртић – дебљи прут, тањи комад дрвета.
[4] Нарн’т – насрнути.

Slika	123	–	Staza prema šumi. Naslikao 
Branko Janković – Fric (1960)
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Момци нису ишли по сокацима да краду, иако су често знали однијети 
нечија враташца и бацити их “неђе у_шанац”. На мети су им обично 
била враташца оних кућа које су имале дјевојку. “Уј’тру, домаћине, кад 
нараниш, ајд’ лијеп’ по_сел’ траж’ти враташца”.

Враташца нису била проблем, али ако момци поспу пљеве у бунар, 
то је већ био већи проблем, а знали су то понекад направити и тамо гдје 
није било дјевојке. Такве и сличне ствари биле су “обичне”, али знали су ти 
исти момци направити и много већи циркус, на примјер раставити нечија 
кола, попети их у комадима на сламу и тамо их опет саставити. “Уј’тру 
газда има шта и да види: кола на_слам’!” Неријетко газда најми баш те 
исте момке, “који_с’ ноћаске попел’ кола на_слам’”, да их и скину.

Нису стазе ишле само кроз_башчу. Могла је стаза ићи и кроз авлију, 
иза_куће, кроз шљивик, преко сокака, преко шанца, крај канала, преко брве. 
Стазе су биле потреба и без њих се није могло, некад зато што другог пута 
није ни било, а некад опет зато што је то једноставно била навика. Сватко је 
имао своју стазу или своје стазе. Водиле су оне до родитеља, брата, сестре, 
родбине или пријатеља у селу, до Цркве, бирцуза, дућана, до гробља, њиве, 
до Пландишта[5], Париза[6], Цигана[7], Гаковца[8], Винограда[9]. Најдуже су 
биле оне стазе које су водиле из села према Гаковцу и оне које су водиле 
према Виноградима. Неке су стазе користили и други, али често се знало 
рећи чија је која стаза и ко је ту стазу направио.

Након што нестане човјека, лагано нестаје и његова стаза. Зараста у 
трави и корову и заборавља се.

Данас Болман има асфалтиране улице и бетониране плочнике и све 
се промијенило. Нема, међутим, много познатих, драгих лица и њихових 
стаза. Не само да су зарасле њихове стазе, већ су зарасле и њихове авлије, 
а ограде, кујнице, пајте и куће срушиле су се од старости. Мало је рећи 
да нема њихових стаза, од корова не виде се ни мјесто гдје је била њихова 
кућа, а тако је од сокака до сокака, по читавом селу.

И кад бисмо се хтјели с тугом сјетити старих пријатеља, онако по 

[5]  Пландиште – пашњак близу Цигана на коме су се напасале свиње.
[6]  Париз – јужни дио Болмана смјештен јужно од Језера (в. “Дијелови насеља”, стр. 

83-84).
[7]  Цигани (у изговору: Циган') – болманско циганско насеље (в. “Мали Париз”, стр. 

202-203).
[8]  Гаковац – пашњак и шума јужно од Болмана, према ријеци Драви, гдје је држана 

стока. Од 1930. године у Болману је постојала сточарска заједница од приближно 300 
катастарских јутара, које је држава одузела 1962. године (в. “Гаковац”, стр. 17-19).

[9]  Виногради – дио болманског атара, на узвисини сјеверно од села, близу Болманског 
споменика. Некад су ту били виногради у које се ишло на пудар'ну. 
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“болмански”, пошли бисмо до мјеста према коме су из села водиле многе 
стазе: према Брац’ном’, а послије Богдином бирцузу. Чисто онако да мало 
сједнемо и попијемо чашу вина, а пошто су Цигани Болманцима свирали не 
само онда кад су били сретни, већ и кад су били тужни, можемо – сјећајући 
се старих пријатеља – наручити од Смиљана[10] да “нешт’ одсвира”. 
Можда баш ону “Село моје, завичају мио, гледам стазе куд сам пролазио”, 
за успомену на пријатеље и њихове стазе.

Нема, међутим, више ни Смиљана, ни добрих виолиниста. Не пије 
се више вино из Виљана, Бана, Кишвалубе, Суљоша, Верешмарте.[11] Ни 
самог Богдиног бирцуза више нема. Па, добро, шта онда има? Јесмо ли ми 
то уопште у Болману? Нема ни оног Болмана, нестао је скупа са старим 
пријатељима и свим оним драгим лицима.

Најбољи људи и најљепше пјесме

Оне најљепше пјесме, као и најбољи људи, у Болману су одавно 
заборављени.

Најљепше пјесме заборављене су зато што нису биле за свачије уши 
и што их је сватко љубоморно чувао за себе. Најљепше пјесме Цигани су 
свирали само себи и својим највјернијим пријатељима. Други су опет те 
пјесме чували за неки посебан тренутак, на примјер за вјенчање сина или 
кћери. Пјевали су их само једном, баш зато да се каже: “Ту_ј’ пјесму пјево 

[10] Смиљан (право име Милош) Петровић – болмански Циган, некад познати 
виолиниста.

[11] Виљан, Бан, Кишвалуба, Суљош, Верешмарта – Вилањ (Villány; Мађарска), 
Поповац, Брањина, Кнежеви Виногради, Змајевац.

Slika	124	–	Smiljanova “banda” prati momke kroz selo (Bolman, 1952)
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сам’ кад је сина жен’јо”.

Најбољи људи (наравно и жене) заборављени су зато што се нису 
фарисејски[12] лупали у прса и истицали свуда и на сваком мјесту. Њихове 
ријечи нису се тако лако лијепиле за уши, а можда их други нису ни разумјели 
ни схватали. Њихове ријечи нису, једноставно, имале онај садржај који су 
остали највише вољели слушати: оговарања, спрдања, ругања. Не само да 
ти најбољи људи нису оговарали, да се нису спрдали и ругали, него то нису 
смјели у њиховој близини радити ни други. Зато су њихове ријечи могли 
слушати сви, па и дјеца. Но, иако су их могли слушати сви, ипак нису биле 
упућене свима, већ само одабранима, као и најљепше пјесме уосталом.

Као и Цигани, били су ту сасвим у праву: најближим особама и 
најбољим пријатељима упућиване су пробране ријечи и свиране најљепше 
пјесме.

Ријечи које су упућивали 
најближим особама, највише дјеци, 
настојали су да се не забораве па би 
им знали рећи: “Не смијете никад 
заборав’ти што сам вам диван’јо и 
што сам вас савјетово. Ни ја нисам 
заборав’јо што_ј’ ми говор’јо мој 
отац и дједа! Зашт’? Зато да кад 
одрастете будете људ’, честит’ и 
поштен’”.

С пјесмама је било нешто другачије. Своја пјесма је била своја, она се 
није свирала и пјевала другима, већ се наручивала од Цигана и пјевушила 
онако за себе, кад си добре воље и кад ти је до пјесме. Пјевушила се већ 
гдје се нађеш, а не на неком посебном мјесту. Могао си је пјевушити и док 
чистиш шталу, преврћеш или скупљаш сијено, одмараш се након косидбе 
или копања, сједиш негдје сам на клупи или тко зна већ гдје.

Пјесму_с’ дјеца сама морала чут’ и упантит’, онда и кадгођ се 
сјетит’: “Е, то_ј’ била пјесма мог’ браце[13], матере, дједе, мáјке”. Мал’ 
по_мал’ и дјеца_б’ сама почела вољет’ неку од ти’ пјесама, можда баш 
зато што_ј’ то била пјесма “мог дједе”.

Неки опе’ нис’ вољел’ да други знаду за ту пјесму, да то буде још 
нечија пјесма, већ су је стварно чувал’ сам’ за_се. То_ј’ стварно била сам’ 
њијева пјесма и ничија више.

[12] Фарисејски – лицемјерно, неискрено.
[13] Браца (с краткосилазним нагласком) – овдје, у хипокористичном значењу (одмила): 

отац.

Slika 125 – Živojin Lačanin (stoji drugi 
slijeva) s muzikom (Bolman, prije 1940)
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Но нис’ сви имал’ свој’ пјесму. Неђе 
се пјесма није ни чула. Моја мáјка Лата 
говор’ла је: “Ни сама не знам да_л’ знам 
пјеват’ ил’ не знам. Некад, кад смо бил’ 
дјеца, па запјевамо, мат’ нас ома прекине 
и због брата, који_ј’ умро ко момак, каже 
нам: “Немојте, дјецо, наш браца...”

Газда и газдар’ца

Причајући о прошлости Болмана, 
не желим да то изгледа као да причам “о 
добрим старим временима” и о сеоској 
идили. “Добра стара времена – сва су 
времена, кад припадну прошлости, 
добра”[14], слова су чувеног пјесника 
Бајрона.

Не желим рећи да су прошла 
времена била добра, нити да се живјело идилично, већ управо супротно: 
времена су била тешка и уопште у селима се тешко живјело. Тежак 
живот, наравно, није свима био једнако тежак. Сеоским начином живота 
најугроженија била су дјеца до омладинског узраста и млађе жене, о чему 
свједоче матице умрлих.

А како је нека фамилија живјела, 
мишљења сам, није увијек зависило од 
материјалног богатства, већ управо од 
газде и газдар’це у кући.

“Док је жив, брато_ј’ [15] газда”, 
говорило се у Болману, чак још и 60-их 
година двадесетог вијека. Поштовање 
оца и мајке, које су захтијевале црква и 
држава и налагала традиција, значило је 
исто тако поштовање газде и газдар’це 
и уважавање њихове неограничене 
власти у породици. Газда је углавном 
био најстарији мушкарац, обично отац, и 
њега се питало све: кад ће се сијати, кад 

ће се жети, које ће се крме оставити за крмачу, које продати, које за смок, 

[14] George Gordon Byron (1788-1824), The Age of Bronze (Велика енциклопедија 
афоризама, III. издање, “Просвјета”, Загреб 1978, стр. 569).

[15] Брато – овдје, у хипокористичном значењу (одмила): отац.

Slika	126	–	Latinka – Lata Dorić (treća 
slijeva) sa sestrom i bratom (Bolman, 
oko 1909)

Slika	127	–	Anka Janković, udana 
Bokonja (1885-1920), i njena kći Ljuba 
Bokonja (1907-1921)
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каквог ће имати коња, каква кола, које теле 
оставити за краву, а које продати. На коју ће 
се њиву шта сијати, да ли од новца купити 
земље, коња, краву или их чувати “за не_дај 
Боже”.

Газда и газдар’ца су ти који о свему 
одлучују, а од чељади се очекивало да 
све њихове одлуке проводе без срџбе и 
приговора. Код њих су и кључеви од “ормана 
ђе се држи лебац”, од пушнице, подрума, 
амбара и свега другог. Код њих је и новац, 
обично код газдар’це која “држи кас’”.

Док газда и газдар’ца станују и спавају 
“у_кућ’”, остали чланови фамилије, поготово 
ако су то одрасли и ожењени синови с 
дјецом, станују у килерима или којекаквим 

кујницама, па чак и у шупама или шталама ако је 
било превише чељади. Традиционални начин живота 
Срба и Хрвата у Болману, све до средине двадесетог 
вијека, састојао се, између осталог, углавном од 
становања у кућама с малим бројем соба и великим 
бројем чељади, с ниским личним стандардом (лоша 
исхрана, стамбени услови, хигијена, здравствена 
култура), све уз напоран рад. Наравно, ако се не 
ради о слугама и слушкињама, чији је живот био још 
тежи. У таквим условима, чељад у кући слуша газду 
и газдар’цу све док су они живи. Поред тога што 
напорно раде, слушају, станују у лошим условима, 
газда им одређује буквално све, чак и колико ће и 
кад јести они и њихова дјеца. Све то чини да живот 
у породичним задругама у Болману баш и није био 
“у моди”,[16] уз све предности које је доносио такав 
живот.

Газда је имао сву власт, али и одговорност за фамилију. Од његове 
“мудрости” зависила је цијела фамилија. Посебно је газди требала “мудрост” 
ако је фамилија имала више брачних парова. Традиција је налагала да су 

[16] Из пописа болманских породица види се да је мање од њих двадесет имало више 
од десет чланова домаћинства с више брачних парова у кући, што је предуслов да би се 
могло говорити о породичним задругама (в. “Сто болманских породица...” у првом дијелу 
књиге, стр. 84-133).

Slika	128	–	Zorka Vuičić, rođena 
Bunović (1904-1927)

Slika	129	–	Milanka 
Veljković, udana 
Janković (1898-1929), 
supruga Cvjetka (Cjetka) 
Jankovića – Sume 
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отац и мати газда и газдар’ца док год су живи. 
Колико год то понекад било чудно те колико год 
то било лоше газдовање, било је срамота да буде 
другачије. Таква традиција доводила је до апсурда 
јер су о важним стварима одлучивали стари и 
немоћни, често неупућени и заостали. Али газда 
је газда и циљ свакога био је да једном постане 
газда(р’ца).

Кад једном постанеш газда(р’ца), понашаш 
се углавном онако како си научи(о/ла) у својој 
фамилији. Неријетко то је значило остваривати 
своју (само)вољу без обзира шта друга чељад 
мислила о томе. 

Није било исто бити газда у великој фами-
лији, коју сачињава неколико брачних парова, или 
у малој, гдје је само један брачни пар. У неким 
фамилијама била је напросто традиција да се 
малтретира чељад и за газду или газдар’цу могло 
се рећи “док зна за_се, не_да преда_се” и да ће 
тако бити све “док мрда ножним палцем”.

Газдар’ца је чувала новац и “сјед’ла на_нов-
ци’ ко квочка на_јаји’”, некад и буквално (кад 
је новац чувала “у_пер’ни” на којој је лежала 
у кревету). Такав начин управљања имањем 
доводио је до трагикомичних ситуација, у којима 
су одрасли људи, ожењени и у пуној снази, за 
сваку и најмању ствар морали тражити новац од 
газда(р’це), било да иду у цркву, бирцуз, на вашар 
или гдје другдје.

Квалитет живота на тај начин зависио је од 
односа у самој фамилији, тако да је било могуће 
да чељад боље живи у сиромашнијим фамилијама, 
него у онима богатим, у којима је газда(р’ца) 
проклет(а). Посебно је проблематичан живот 
могао бити у фамилијама у којима је газда газдовао 
с више брачних парова и гдје је, обично газдар’ца, 
фаворизовала један брачни пар у односу на друге. 
Тиме су стварани услови да, након што газда и 
газдар’ца отпутују, настане “распрд-вашар” 

Slika	130	–	Marija Popović 
(1902-1930)

Slika	131	–	Emilija Grujić 
(1895-1920), jedna od baba-
Daš’nih kćeri 

Slika	132	–	Ljubica Veljković 
(1907-1933)
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и растурања такве фамилије, па од богате куће, кад се подијеле, настане 
скромно имовно стање или чак сиромаштво.

Колико год свака газдар’ца “сјед’ла на новци’” и колико год га вјешто 
сакривала, ипак је свако мјесто било брзо откривено, а дјеца, поготово ако су 
већ били момци или људи, морали су – ако желе имати новца – поткрадати 
газдар’цу и тиме “краст’ сам’ од_себе”. Газдар’ца је, наравно, знала да би 
се могло десити да нетко одвади новца из њене касе па ју је чувала више 
него пажљиво, али ипак заинтересовани су знали наћи тренутак кад се она 
забаврља[17] и узети колико им је требало. Ако је газда(р’ца) држ(ао/ла) 
новац стално код себе, обично у некој кеси објеситој око врата, није било 
лагано “мал’ одвадит’” из касе. Појединци који су на тај начин долазили до 
новца нису се морали стидити пред свијетом, али су морали добро пазити 
да им нешто од тог новца не остане у џепу кад се врате кући јер брижна 

ће мати и газдар’ца сигурно проџепат’ руво, 
кожушак, реклију и све друго што је тај појединац 
носио, па ако случајно нађе и ситан новац, одмах 
ће “прав’ти питање откале ти то, кад ти нисам 
дала новаца?” Превише строг газда обично је иза 
себе остављао особе које нису знале управљати 
новцем, чиме је знатно умањивао шансе да се 
имање даље увећава.

Посебна ствар био је однос газдар’це – 
свекрве са снајом или снајама. Било је кућā у којима 
по традицији свекрва снаји “једе џигер’цу ко црв 
кор’”[18] па је на сваки начин малтретира, понекад 

не само њу, већ и њену дјецу. 
А син, кога је “мат’ науч’ла 
на улар”, који чак сам није ни 
“сипо у тањир кад уж’на”, 
који “матер’ једе из руке ко 
јагње”, умјесто да заустави 
мајку и спријечи је да “ждере 
снај’”, наговорен од мајке, 
још и сам малтретира жену и 
дјецу. Ситуације је била још 
и гора ако је у фамилији било 
више ожењених синова, ту је 
газдар’ца могла бјешњети до 

[17]  Забаврљати се – забавити се неким послом па заборави на нешто.
[18] Једе џигерицу као црв кору. Једе џигерицу као црв кору.

Slika	133	–	Kosa Bijelić 
(1892-1924)

Slika	134	–	“Gazde” zaključuju ugovore o 
kooperaciji u Poljoprivrednoj zadruzi (PZ) Bolman 
(1963)
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миле воље. Снаја која је била у таквој ситуацији могла се супротставити 
свекрви (што је била ријеткост), жалити се оцу, који – ако баш није био 
спашен – може бабускару увребати негдје насамо и почупати је и запријетити 
“да ће јој закрен’ти врат” ако настави с малтретирањем, или трпјети 
свекрвино злостављање, надајући се да ће ова што прије “испустити своју 
племениту душу”.

Снаја се могла и растати са својим човјеком, вратити се родитељима 
или се преудати, али најчешће је ипак остајала у таквој кући “због дјеце”. 
У чему се могло састојати то малтретирање? На примјер, у томе да свекрва 
не да снаји кувати (“није имала од кога науч’ти”), гади је како “гули 
крумпијере” (треба гулити тање), није јој “добро кол’ко једе” (“кој’ вид’јо 
тол’ко јест’”), није јој добро како пере веш, суде, како рани крнке и марву, 
како ради башчу. Специјалност неких свекрва била је да понављају сваку 
ствар коју уради снаја јер она “не зна как’ треба” (ако постави астал, 
свекрва постави друкчије, ако простре веш, свекрва простре друкчије, ако 
нарани пил’ће, свекрва опет нешто промијени и сл.). Снаје су, осим тога, 
морале радити тешко (у неким фамилијама газдар’це су једва чекале да 
се синови пожене “јел треба радит’”) и при томе није било важно да ли 
ће им бити угрожено здравље (“биће друга”), нити да ли ће – због немара 
или шпарања (“ваздан сте гладни, и врага_б’ прождрл’”) – бити угрожено 
здравље и живот дјеце (“Бог дао, Бог узо”). Снаја, ако издржи све то и не 
умре, колико год некад била добра, постане иста као и свекрва и једва чека 
да и сама има снају па да на њој искали свој бијес прикупљан годинама.

Свекрви која је годинама малтретирала снају или снаје боље је 
“преврн’ти се и умријет’”, него “паст’ у кревет” и доћи “у’_шаке” 
снајама. Свака снаја на крају зна да ће и свекрва “сам’ однијет’ четир’ 
даске’”[19] и да ће све имање ипак оставити на овом свијету. Кад свекрва 
“пане у_шаке” снаји, дешава јој се да сад она “чека кор’ леба” и мора 
молити снају. А како је управо снаја најчешће присутна и у свекрвиним 
посљедњим тренуцима, њена посљедња жеља и то хоће ли “умријет’ са 
свијећом у рукама”[20] зависила је баш од снаје.

Снаја је, међутим, могла и одвући свог мужа од његове куће и 
наговорити га да оде њијез’нима или на пустару за бироша[21].

Занимљива је ствар била кад се радило о новинама у послу, које 

[19] Мисли се на сандук у коме ће бити сахрањена, који јој је једино потребан након  Мисли се на сандук у коме ће бити сахрањена, који јој је једино потребан након 
смрти.

[20] Некад је био обичај да се умирућем стави упаљена свијећа или дуплијер у руку, коју  Некад је био обичај да се умирућем стави упаљена свијећа или дуплијер у руку, коју 
придржава друга особа, или се настоји да буде упаљена свијећа у тренуцима кад неко од 
чељади умире.

[21]  Бирош – видјети напомену 367 на 261. страници.
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газда(р’ца) није мога(о/ла) прихватити те се противи(о/ла) новинама из 
петних жила, “сам’ преко мене мртв(ог/е)”, што је директно водило до 
економског заостајања за другима који су прихватали новине.

Газдинство се није лако остављало. 
Разумнији људи, кад схвате да су већ старији и да 
се не могу мјерити с млађима, сами су предавали 
газдовање онима који су и највише радили, “па 
што им драго”. Разумније жене, кад су добиле 
снају, прихватале су је као своју кћер и настоје 
све своје знање пренијети на снају и сачувати 
традицију фамилије.

Имање и новац, тако, нису ипак значили и 
добар живот и често су сиромашније фамилије 
биле знатно сретније и задовољније, а њихова 
дјеца сложнија.

“Има_нас свакојаки’” – рече нетко једном у Болману – “има_нас и 
лијепи’, има_вас и гадни’!”. Слично се сматрало и за друге особине.

Кад једном мине неко вријеме, чини се да је оно што је прошло било 
љепше и боље од онога што је сада па се заборави колико су неки људи и 
жене били зли. Чак су се и њихови насљедници послије клели како су били 
добри, “јел, Боже, какво_с’ имање сам’ остав’ли”, а кад су их сахрањивали, 
плакали су и јаукали за њима да би свијет видио да им је жао. А “свијет ко 
свијет”, неко стварно мисли да им је жао, док они који знају како је само 
тихо кажу једни другима:

- Е, тако_ј’ то. И она ће однијет’ сам’ четир’ даске!

- Нек’ носи даске, сам’ нек остави кес’ с_новци’ што_ј’ држала око_
врата. Кад је јуче пала н_авлиј’ па умрла, кукају сви: шта_ћемо садек! 
Гледајте је_л’ јој кеса с новци’ око_врата, кес’ нађ’те! Ако није око_врата, 
ондак ју је неђе сакрила. Ако_ј’ кеса ту, лагано ћемо ми ш_њоме!

Браца

У_Болман’ је било често да неком кажеш “браца” и да га так’ зовеш. 
Мого_с’ так’ зват’ рођеног брата, брата од стрица, брата од тетке, па 
чак су неки так’ звал’ и оца.[22] У мом’ сокак’ су “брацом” звал’ Миленка 
Радишића, старијег сина чика-Бранка Кике.[23]

[22] На примјер, дједа На примјер, дједа-Стевана Збрку тако је звала његова кћерка Љуб'ца (Ljupca), 
удата за Стевана зидара (в. напомену број 31 на 18. страници).

[23] Миленко Радишић – Браца (1949-2004), син Бранка Радишића – Кике и Марије 
Радишић – Маре.

Slika	135	–	Ljuba Dobrokes 
(1911-1932)
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 Некад, док смо се сиграл’ у_сокак’ ко дјеца, рече неко: “Ноћеске сам 
сањала да се Браца сигра с нама, да трчи, да се сигра вије и да се гацка!”. 
У сну да, ал’ на јав’ не. Браца_ј’ једва мого сам одат’ и једва_ј’ диван’јо. 
Није мого узет’ ништ’ у_руке, није мого сам јест’, морал’_су га ран’ти’ и 
облач’ти. Обично_ј’ сјед’јо неђе на тријем’ и гледо как’ се дјеца сиграју. 
Но, Браца_ј’ бијо паметан, знао_ј’ читат’ и, оно што кажу, имо_ј’ “око” 
за марву и крнке. Ако он покаже на неко прасе у свињцу и каже да то 
треба остав’ти за крмач’, знај да_ј’ то так’ и да ће ваљат’.

Болманци, ко и сваки други сељац’, навикли_с’ на свакојако зло и 
невоље, так’ да и’ тешко нешт’ могло изненадит’, а да он за то немаду 
неку ријеч утјехе и да не знаду утјеш’ти неког кога_ј’ снашло како зло. Но, 
кад је умро чика-Бранко Кика, кад су виђел’ Брац’ как’ плаче за њим, нико 
није ни пробо да га утјеши, ту утјехе није било. Кој’ то вид’јо, вид’јој’ 
шта_ј’ жалост.

Послије некол’ко година, умрла му је и мат’ Мара, онда, на_крај’, и 
тетка Вера која_ј’ га служ’ла докле_ј’ гођ могла. Било_ј’ му жао и њи’, ал’ 
некак’ друкчије, ко да се помир’јо с тим да мора ић’ у дом за старе.

Прије тетка-Вер’нe саране стојим у њијевој авлиј’ и гледам так’ кроз 
врата њијеве кујнице и видим га: сједи на некој клуп’, а неко_ј’ му натрго 
леба и остав’јо комаде по_астал’. Сагиба се, и как’ не_мож’ уватит’ 
рукама, узима устима сас_астала комад по_комад леба и једе.

II. VREMJA	ŽIVOTA	NAŠEGO[24]

Krštenje

Nakon rođenja dijete je trebalo što prije krstiti. Krštavalo se u crkvi, a u 
crkvu ga je nosila mlađa ženska osoba: druga snaha iz kuće ili neko iz najbliže 
rodbine. Od roditelja otac je nekad bio na krštenju, nekad nije, a mati nije išla na 
krštenje svog djeteta. Ime djetetu na krštenju daje kum, uglavnom u dogovoru 
s roditeljima. U najstarija vremena bio je običaj da se djetetu daje ime djeda 
(babe) ili kuma (kume), ali to nije bilo obavezno pa su se davala i druga imena, 
na primjer rano umrlog brata ili sestre. U toku krštenja kum je morao čitati 
“Vjeruju”[25]. Nekad se govorilo da molitvu “Vjeruju” kum mora izgovoriti 
napamet te da se pri tome ne smije zabuniti jer će, inače, dijete umrijeti.

Nakon krštenja kum je darivao sveštenika. U novije vrijeme to rade 
roditelji. Kad krštenje završi, kum odnosno kuma mora doći “na už’nu” u kuću 
djetetovih roditelja.

[24] “Vrijeme našeg života”.“Vrijeme našeg života”.
[25] Molitva “Molitva “Simvol vjere”.
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Običaj je bio da je mati s djetetom bila zakrilita, 
što znači odvojena od pogleda ostalih ukućana i 
gostiju. Tako zakrilita, obično čaršapima, ležala je 
nedjelju-dvije i nije izlazila iz kuće. Tek kad napuni 
šest nedjelja, mati nosi dijete u crkvu, a prije toga ga 
ne nosi nikuda po selu.

Za krštenog (krsnog) kuma u maticama krštenih 
Bolmanske parohije, u 18. i 19. vijeku, koristio se 
izraz “восприемник”[26].

Bab’ne

Novorođenom djetetu nose se pokloni, koje u 
Bolmanu zovu bab’ne. Prva poklone donosi kuma, a 
onda i ostala rodbina i prijatelji. Kuma bab’ne donese 
istog dana kad je dijete kršteno, bez obzira da li ga 
je krstila ona ili kum. Pričalo se da je nekada kuma 
tri puta donosila už’nu, ali tog običaja već odavno 
nema. Nakon kume svi ostali nastoje bab’ne donijeti 
što prije.

Kad se dijete prvi put iznosi iz kuće, običaj je bio da se prvo odnese 
pod kubu – odžak te da mu se preko lica prijeđe sudoperom, tj. da se potare 
sudoperom po licu, kako ga nitko ne bi mogao ureći.

Postupača[27]

Kad dijete prohoda, nosi se postupača. Sašije se suknena ili svilena torba, 
ispeče pogača, a u najnovije vrijeme i torta. Dijete treba da provedu tri puta 
oko stočića (ili hoklice) na kome su naslagane razne stvari po izboru domaćina. 
Dijete, s torbom na leđima u kojoj je pogača, oko stočića provode dva starija 
djeteta istog spola iz rodbine ili komšiluka.

Dijete se tri puta vodi oko stočića i onda se smatra da je prohodalo. Važno 
je šta će dijete prvo uzeti sa stočića. Po stvari koju prvo uzme, određivalo se 
čime će se u životu baviti, odnosno šta će biti po zanimanju.

[26]  Восприемник odn. восприемница – osoba koja kod hrišćanskog obreda krštenja na 
ruke prima dijete iz “kupke”, tj. nakon kupanja. Kako dijete koje se krštava ne može shvatiti 
smisao svete tajne krštenja, восприемник umjesto njega odgovora svešteniku te čita “Simvol 
vjere”. Восприемник garantuje da će dijete, kad dođe u doba da je svjesno svete tajne krštenja, 
i samo prihvatiti odgovore koje je umjesto njega dao восприемник i ispovijedati pravoslavnu 
vjeru.

[27] Običaj  Običaj postupača opširnije je opisan u knjizi Milana Dvornića Oj Vidovo, Vidovo (str. 
24-25).

Slika	136	–	Jovanka – Jovka 
i Latinka – Lata Dorić 
(Bolman, 1915)
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Apostol

Kad pođe u školu te nauči čitati, obično na prvi Božić nakon što pođe u 
školu, dijete čita apostol[28]. Tko god je čitao apostol na Božić, pamtiće cijelog 
života njegove početne riječi: “Jeгда прииде кончина љета”[29] ili prevedeno: 
“A kad dođe punoća vremena”. Koje će dijete čitati apostol i kad će ga čitati, 
odlučuje sveštenik. Ona djeca koja ne čitaju apostol za Božić, mogu ga čitati 
za Bogojavljenje, Cvijeti, Uskrs, Spasovo, Duhove. Običaj je bio da roditelji i 
rodbina darivaju dijete, a svešteniku odnesu pogaču (u novije vrijeme tortu) i 
pijetla.[30]

Ženidba i udaja

Godine idu pa dođe i vrijeme za udaju odnosno ženidbu. Braca, brato, 
bábo, ili kako su već zvali oca, i máma trebali su gledati šta će i kako će, da im 
se kći što bolje uda, a sin što bolje oženi.

Na udaju i ženidbu moralo se misliti puno 
prije nego što dođe vrijeme za to. Za djevojku treba 
spremiti šta će ponijeti u kuću u koju se uda, a za 
momka da bude što bolja prilika. Ako nijedna od 
ukućanki nije bila posebno vješta u tkanju, vezenju 
i sličnim radovima, moralo se pobrinuti da to uradi 
neka druga žena, i da oprema bude što bolje, da se 
mlada ne stidi kad dođe kod svekrve.

Sve je to važno, ali najvažnije je za koga se 
udati ili oženiti. Ljubav ili interes? Pa sad, najbolje je 
kad to ide skupa.

Oni oprezniji i pametniji probali su spojiti 
interes i ljubav i pripremali su svoju kćerku i sina 
za udaju odnosno ženidbu još dok su bili djeca. 
Sve onako neosjetno, da to ne ispadne silom i da ne 
ispadne kao da im netko nešto nameće. Za to su imali 
dosta vremena. Prvo je trebalo izabrati tko je najbolja 
prilika, dogovoriti se s “prijetljem”[31] i onda onako 
izdaleka sve pripremati. Znači, da se budući mladenci 

druže još dok su djeca i da se upoznaju i sprijatelje. Treba dobro “divan’ti” jedni 
o drugima, tako da kad odrastu sami izaberu onoga ili onu koga su ili koju su 

[28] Vidjeti napomenu 6 Vidjeti napomenu 69 на 39. stranici.
[29] Crkvenoslovenski: Єгда пріиде кончина лѣта.
[30] O čitanju  O čitanju apostola zanimljivu priču ispričao je Vidoja Bijelić. Priča je zabilježena u 

drugom dijelu ove knjige “Bolman je bio Bolman” (str. 270-271).
[31]  Prijetelj (gen. prijetlja, dat. prijetlju, inst. s prijetljem) – snajin ili zetov otac.

Slika	137	–	Sofija Bošnjak 
s malim i velikim dukatima 
(Bolman, oko 1920)



                   353LEDARI

njihovi roditelji već izabrali. Lagano, a svi sretni i zadovoljni.

No, nije to baš uvijek polazilo za rukom. Svaka generacija imala je 
najbolju djevojku i najboljeg momka ili “glavnu cur’” i “glavnog momka” kako 
se govorilo u Bolmanu. Nije bilo lagano postati ni jedno ni drugo. Najbolja 
djevojka, kao najbolja prilika za ženidbu, morala je, prvo, biti bogata, a ako već 
nije bila ekstra ljepotica, morala je biti bar ljepuškasta, podrazumijevalo se i da 
nije smjela imati nikakav fizički nedostatak. Njena porodica, ne samo uža, već 
i šira, nije smjela imati neku posebnu manu. Ako je, osim toga, bila ili bogatija 
ili ljepša od konkurencije, pa još i jedinica, eto ti, glavna je! Isto to važilo je i za 
momka.

Roditelji su imali presudnog utjecaja na 
ženidbu odnosno udaju, sigurno u više od polovine 
slučajeva. Ukoliko nisu sami odabrali snaju ili zeta, 
morali su bar “aminovati” izbor.

Bogatije familije gledale su svakako da svoju 
djecu udaju i ožene u bogate familije i uglavnom je 
već sve bilo isplanirano, a sama se djeca baš i nisu 
previše pitala. Nastojalo se, u svakom slučaju, da 
se udajom odnosno ženidbom popravi materijalna 
situacija i spoje imanja. Udaji su posebnu pažnju 
posvećivali bogati roditelji jer im zaista nije bilo 
svejedno u kakvu se kuću udaje njihova kći, a 
naročito ako je, uz to što je bogata, još i jedinica. 

Ako su imali u vidu nekog bogatog ili bar dobro stojećeg momka, dobro je, ali 
ako nisu, tada nastaje problem: udajemo kćer, a ono kad dođemo kod đuvegije, 
naš podrum ispada veći nego njihova kuća. Zato stoji zaključak da su se bogati 
ženili i udavali s bogatima i za bogate, srednji sa srednjima, a siromašni sa 
siromašnima. Ali ne uvijek.

Postojale su porodice koje u selu nisu bile omiljene (“ako te u’vate za 
rukav, otrgni se i otmi, al’ ako te ipak i dalje drže za rukav, odsijec’ rukav i 
sam’ id’ dalje od nji’”). Njih su, tko zna iz kojih razloga, drugi izbjegavali, bar 
bogatiji i srednji sloj.

 Često je i neka mana ili druga karakteristika nekog od članova porodice 
dovodila do toga da neka djevojka odnosno momak nisu bili poželjni, bez obzira 
na ekonomsko stanje njihove porodice. Najčešće mane bile su bolesti. Prvo one 
koje se tiče duševnog stanja (“mal’ šašav”, “lud”), a onda i druge za koje se 
mislilo da se prenose s koljena na koljeno. Mana je mogla biti i karakteristika 
koja je vezana uz samu porodicu, a ticala se osobina cijele porodice ili nekog od 
njenih članova: nevaljal’ (u smislu lijeni), putnjičav’ ili musav’ (prljavi), pogan’ 

Slika	138	–	Teodor Bijelić 
(1890-1918)
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(bijesni), ciganasti (netko u familiji je ciganskog porijekla)� Mana je bila i to 
ako je neka familija bila poznata po tome da njeni članovi vole krasti ili da su 
kavgadžije.

Mane su se lako nalazile, začas su svakome 
mogli naći sto mana, ali kad djevojka ima dukate 
oko vrata (i velike, a ne samo male), nekako i mane 
nestaju, i što ima više lanaca zemlje[32] i dukata, to 
ima manje mana. No, našla se – i pored lanaca zemlje 
i dukata koje je djevojka imala – neka zadrta buduća 
svekrva, koja nikako nije dala da se njen sin oženi 
iz takve familije, nije “mar’la” za zemlju i dukate. 
Ipak, po svemu sudeći, ispada da je nekada od svih 
mana upravo najveća mana bila ona koja dosad nije 
pomenuta: siromaštvo. Siromašni momci još su se 
nekako i mogli oženiti, ali su se siromašne djevojke 
teško udavale.

Veliki problem u ranijim vremenima bio je i u 
tome što su ljudi tada rijetko napuštali svoja sela i što nisu imali prilike sretati 
se sa stanovnicima drugih sela. U Bolmanu su mogli poznavati jedni druge, 
neki su poznavali i neke porodice iz Kačvole, Bremena, Iločca[33] i drugih sela u 
blizini, ali ipak nisu poznavali većinu stanovništva iz tih drugih sela. Zato je bio 
čest slučaj da momak ili djevojka ne poznaje svoju buduću ženu odnosno muža, 
čak da ih nikad nisu ni vidjeli, i to ne samo u slučaju kad su brak iz interesa 
dogovorili roditelji, već i kad su sami momci išli prositi djevojku.

Potreba za ženidbom odnosno udajom izvan Bolmana vremenom je 
postajala sve veća i to najviše zbog toga što su većinom Bolmanci jedni drugima 
bili bliža ili dalja rodbina, na što se strogo pazilo. Zato su se momci iz Bolmana, 
do 1918. godine, ženili iz gotovo svih okolnih mjesta, ali i onih udaljenijih, 
pa u Bolmanu nalazimo žene iz: Bana (Popovca), Bezedeka, Bremena, Tarde 
(Darde), Duna-Sečuja, Herceg-Laka (Kneževa), Herceg-Suljoša (Kneževih 
Vinograda), Iločca, Ivandarde, Kačvole (Jagodnjaka), Kišfalube (Branjine), 
Lančuga, Lipove, Litobe, Mađarboje, Majša, Mohača, Monoštora (Belog 
Manastira), Osijeka, Poče, Rac-Mečke, Rac-Titoša, Šaroka, Velikog Budmira, 
Vemena, Viljana.[34] 

[32]  Lanac – mjera za površinu zemlje, koja se upotrebljavala najviše u Vojvodini, a imala je 
različite vrijednosti u pojedinim krajevima (od 1.600 do 2.200 kvadratnih hvati, odn. od 5.575 
m² do 7.913 m²).

[33] Iločka (mađ. Illocska), pogranično selo u južnoj Mađarskoj, u Šikloškom kotaru 
(Baranjska županija). Njegovi nekadašnji stanovnici srpske nacionalnosti zvali su ga Iločac, 
ponekad i Ilošac. 

[34] Sva nabrojana mjesta, osim Osijeka, nalaze se u Baranji, ali su ona koja su odštampana  Sva nabrojana mjesta, osim Osijeka, nalaze se u Baranji, ali su ona koja su odštampana 
masnim slovima nakon Prvog svjetskog rata pripala novostvorenoj Kraljevini Srba, Hrvata i 
Slovenaca.

Slika	139	–	Cveta Čvarković 
(1890-1914)
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Dobro, ako su se bolmanski momci ženili iz okolnih mjesta, kuda su se 
bolmanske djevojke udavale? Neke u Bolman, a neke u mjesta iz kojih su se 
momci ženili. Vremenom, međutim, udaja u Bolman ili u neko još manje selo 
nije baš bila u velikoj “modi”, čak i ako je u pitanju bila neka poznata i bogata 
porodica. Normalno, moda kao i svaka druga moda bila je za one koji je mogu 
pratiti, za druge nije važila.

Vremenom, dakle, udaja u mala mjesta više nije bila u “modi”. Bar da se 
bilo udati u Tardu, Monoštor ili makar u Kačvolu. Prava stvar je ako se udaš u 
Osijek ili Sombor, pa još za nekog konjskog trgovca (“Šta ti misliš!”), a ako se 
udaš za doktora, ku_ćeš bolje. Sad ak’ baš ne mož’, nek’ bude kaki trgovčić, a 
fal’_će ga ko pravog konjskog trgovca. Mož’ mislit, kad dođe kaki svetac (ne 
svetačac, pravi svetac) pa se odnekud dokotrljaju ti konjski trgovci, ako ne baš 
na fijaker’, a ono bar na koli’ s feder’ma (i kočijašem), pa kad uđu u selo i krenu 
se, svi trče i gledaju ku_će, Bože? Kod koga su se kren’li? Đe_će stat’, pred 
čijom kućom?

А ponosni gazda, kod koga dolazi čak konjski 
trgovac, otvori širom kapij’. Širom, ne_daj, Bože, da 
zapne još kad bude ulaz’jo u avlij’ pa da nagrdi sebe 
il’ konje. Pa gazda onak’ izađe pred_avlij’ da dočeka 
gosta, a i da oni koji izviruju ku_će trgovac, kod koga 
će, vide đe_će i da divane o tome. Nek se zna kad_j’ 
kod_njega bijo trgovac u gostima.

A onda treba gosta pokazat’ svijet’. Najbolje_j’ 
da š_njime ide u_crkvu i da ga svi dobro vide. A ako 
se još došo i žen’ti, udavače se prosto pomame, kak’ 
i ne_b’. Sad je važan taj gazda. Ak’ on nema cur’ 
za udat’, biće kortoš[35], i na koju on pokaže prstom, 
gost će gledat’, al’ na koju će gazda pokazat’? Et’, 
vidiš, nikad ne znaš kad ti ko mož’ bit’ od koristi.

Kak’ ti trgovci nis’ uvijek bil’ baš “lijep’ ko upisan’”, nije im uvijek bilo 
najpreče da vide puno dukata, a to_j’ onda znač’lo da_j’ domaćin mogo pokazat’ 
prstom i na manje bogat’ cur’, pa čak i na siromašnu, sam’ ako_j’ “čeljade”, a 
trgovci i tak’ znadu dobro “ošacat’”.

Kad je Carevinu zamijenila Kraljevina, “hit” je bila udaja u novu 
prestonicu, opet za kakvog trgovca, oficira ili oficirčića. “U Beograd, sam’ u 

[35]  Kortoš – posrednik pri ženidbi ili udaji; u vezi s riječju korteš (mađ. kortes) u značenju: 
onaj koji revnosno radi za neku političku ličnost, partiju ili ideju, ili protiv njih, politički agitator. 
U šokačkim govorima korteš je također “posrednik u spajanju zaljubljenih pa i u pomirbi” (Ivičin 
Čola, Josip – Sičajmov, Matija, “Riječi oteti zaboravu (iz šokačkog govora sela Duboševica)”, 
str. 73).

Slika	140	–	Konstantin Bijelić 
(1902-1925)
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Beograd” i ništa drugo. Tek je sad bilo oficira i trgovaca, ali Bolman je bio 
daleko pa se ipak bilo teško udati baš u Beograd.

Teško se bilo udat’, al’ nis’ ni naše udavače makar_ko i makar_šta i, 
da vidiš, bilo_j’ i taki koje su se udale baš u Beograd. Nakon nekog vremena 
provedenog u novoj sredin’, kad bi im se za jezik već dobro prilijep’le sve nove 
riječ’ (pa i’ niko ne_b’ prepozno da_s’ nekad’ divan’le “bijelo”, “lijepo” i 
“mlijeko”), kad im rodbina počne divan’ti o ovom il’ onom iz Bolmana, one ko 
ne znadu koj’ to i sve se onak’ pravdaju: “Znaš, davno sam ja otišla iz Bolmana”. 
Želja za odlaskom u gradsku sredinu i bježanje od seoskog načina života stalno 
su prisutni još od početka dvadesetog vijeka, a od pedesetih i šezdesetih godina 
to je pravi stampedo, koji još i dalje traje, tako da je danas tek jedva četvrtina 
žena udanih u Bolman i porijeklom iz Bolmana.

“Ko ne mož’ da se oženi, nek’ ide u Bolman”, govorilo se nekada u drugim 
baranjskim selima. To je već ličilo na sprdnju, kako prema onom koji se ne može 
oženiti, tako i prema Bolmanu. E, ali opametile se i Bolmankuše. Nije im trebao 
ni veliki odmor, a kamoli cijeli razred ili cijela osnovna škola, da zaključe kako 
je bolje udati se i za najgoreg samoupravljača u kakvoj osnovnoj organizaciji 
udruženog rada, nego za najboljeg upravljača konjima, da ne kažemo kočijaša, 
pa makar imao i dva maksimuma[36] zemlje. No, u svakom slučaju bile su u 
pravu. One su ipak najbolje znale kako je na selu. Vidjele su kako žive njihove 
majke, komšinice, strine i tetke. Takav život ne bi poželjele nikom, a pogotovo 
ne same sebi. Sve to iz ljubavi, naravno, jer sad se gleda na ljubav. A da li se i 
nekad gledalo na ljubav?

Neki će reći “da se nekada nije gledalo na ljubav i da to nije bilo važno”, 
ali i to je vrijeme ipak imalo nešto svoje. Svaki momak i djevojka gledal’ su 
neku ili nekog i malo po malo vijesti o tome dolazile su i do roditelja. Bilo 
je roditelja koji su ipak vodili računa o tom gledanju i prvo su prosili baš tu 
djevojku odnosno davali su djevojku baš za tog momka. Nekadašnje ljubavi 
razlikovale su se od današnjih i trajale su sigurno duže, ali onako izdaleka.

 Zbog tvrdoglavosti roditelja, siromaštva ili nekog sličnog razloga ljubavi 
su obično ostajale samo na gledanju. Razlog da se takve ljubavi nisu ostvarivale 
bili su i ratovi te bolesti. Dok su momci ginuli u ratovima, i djevojke i momci 
umirali su od tuberkuloze i drugih bolesti. Posebno je ostalo mnogo djevojaka 
nakon 1918. godine i završetka Prvog svjetskog rata, u kome je dosta muškaraca 
poginulo, pa su se djevojke ipak morale udati za nekog drugog. Jednostavno 
rečeno, da bi se udale odnosno oženili za onog odnosno onu koju su gledal’ 
trebalo je imati itekako sreće.

[36]  Maksimum (zemljišni maksimum, agrarni maksimum, agromaksimum) – najveća 
količina zemljišnog posjeda koju je jedna porodica mogla imati u socijalističkoj Jugoslaviji. 
U krajevima kakva je Baranja maksimum je iznosio 17 katastarskih jutara odnosno 10 hektara.
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No, ako nemaš ništa otprije 
ugovoreno ili ne znaš kako stići 
do momka odnosno djevojke, 
treba ti kortoš. Osim što će naći 
pravu priliku, kortoš će ugovoriti 
i uslove udaje ili ženidbe, miraz i 
slične stvari. Tuđi kortoš, međutim, 
može ti pokvariti ženidbu ili udaju. 
Ako nagovori budućeg đuvegiju 
da se oženi drugom snašom ili ako 
buduću snašu nagovori da se uda za 
drugog đuvegiji, pa onda nagovori i 
njegove ili njene roditelje, pokvariće 
već dogovorenu ženidbu ili udaju. 
Pogotovo su ti trebali kortoši ako 
se ženiš iz drugog sela, a baš ne 
poznaješ budućeg prijetlja i priju, a 

ni oni ne poznaju tebe. Prvo kortoš sve dogovori, onda se ide prositi mladu. U 
tim pregovorima kortoš treba biti dovoljno oprezan da ipak ne otkrije neke slabe 
strane i mane, već da nafali budućeg zeta.

Tako je jednom jedan kortoš iz Bolmana falio momka djevojčinom ocu, a 
ovaj ga jednog trenutka prekine pa pita:

- Je_l’, de ti men’ kaž’, je_l’ pije taj moj budući zet?

- A – sad se kortoš malo zamisli, ali brzo odgovara – mal’ vode o Petrov’!

Rijetko su kortoši bili muškarci. To je obično 
bio “poso za babe”. Babe šacaju dugo ko će bit’ za 
koga i onda kažu oc’ i mater’, pa ako _j’ ovima pravo, 
one već nekak’ spoje buduće mladence. Gleda se 
uvijek ko kak’ stoji[37] i ko_j’ naspram koga. Neće ni 
probat’ da sirot’nja ide za bogatnju, moradu jednako 
stajat’.

Kortošev dogovor nije morao značiti da je stvar 
zaista i završena jer djevojka se morala isprositi. U 
prošnju se nosila jabuka i ukoliko roditelji pristanu 
dati djevojku, djevojka se daruje novcem, a ona 
đuvegiji daje peškir kao znak da je isprošena. Čak 
ni dat peškir đuvegiji ne znači da će se taj momak 
stvarno i oženiti za isprošenu djevojku. Djevojka 

[37]  Ko kak’ stoji – tko je kakvog imovinskog stanja, koliko je bogat, koliko ima imovine. 

Slika	141	–	Djevojke su se morale udati za nekog 
drugog: Roman Dorić (1885-1909) i Marko 
Bojanin (1898-1916)

Slika	142	–	Đorđe – Đuka 
Horvat (1902-1925), sin 
sveštenika Pantelejmona 
Horvata
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još uvijek može vratiti novac i dati peškir i drugome, a i đuvegija se može 
predomisliti i vratiti peškir.

I kad je djevojka već dovedena u mladoženjinu kuću, nije bilo sigurno da 
će i ostati u njoj. U Bolmanu se desio ovakav slučaj. Djevojka je dovedena, a u 
komšiluk je došao u goste netko iz Kačvole, kome se ona svidjela. Dogovori sa 
taj iz Kačvole sa svojim domaćinom da ukrade tu mladu. Petrovo je za to bila 
idealna prilika. Muža, koji je – uzgred rečeno – bio dobre naravi, odvedu u selo i 
dok je komšija pio s njim, novi “đuvegija” dođe s kolima i odveze mladu svojoj 
kući. I takav slučaj nije mogao proći bez kortoša i posrednika.

Pravi domaćini, međutim, nisu dozvoljavali 
nikakve komendije s bježanjem, otimanjem ili 
predomišljanjem jer uvijek je to moglo dovesti do 
problema. Ako ne odmah, dugo se pamtilo svako zlo 
i vraćalo kad-tad. Ni kortošima nije bilo lako. Njihovi 
“podvizi” nisu ostajali tajna, a povrijeđeni im to nisu 
opraštali.

Za odbjeglom se ženom uglavnom nije žalilo, 
niti su je išli vraćati, jer nije bilo dobro “imat’ 
tak’ šta u_kuć’”. To se, naravno, odnosilo na one 
normalne ljude i ljude dobre naravi, a na one malo 
puste i bijesne to se nije odnosilo. Njima se nitko nije 
usuđivao odvesti mladu ili kvariti ženidbu. Sâmo 
selo nije uvijek na isti način reagiralo na te “podvige” 
kortoša i njihovih klijenata. Za nekoga su govorili 
“vražiji momak”, a za nekog “šta ti misliš, kako_b’ 
to urad’jo”.

Ni kortoši nisu bili svemoćni jer ponekad máma nije “ćela ni čut’” za 
buduću snajku, koja je tako, umjesto da dođe u kuću, ostala “pod_slamom”, “na 
vratašcama”, “n’_avlij’” jer je svekrva ne pušta u kuću, na sramotu i kortošu i 
nesuđenom đuvegiji, a najviše je to trebalo biti na sramotu mladoj. Obično je, 
međutim, iz toga najbolje izlazila mlada, koja bi se udavala za nekog drugog 
i, ko za inat, bila sretna s tim drugim. Svekrva, koja bi se prvo “proslavila” u 
pričama, poslije bi se pokajala i taj podvig bi joj, prije ili kasnije, “provukli kroz_
nos”. Djevojčina porodica, rekla nešto ili ne, nije to zaboravljala ni nesuđenoj 
svekrvi, a ni kortošima. Međutim, tuđima se moglo oprostili, ali nije moralo, 
no vlastitim roditeljima i vlastitoj djeci nije se moglo oprostiti. Neposlušnost, 
posebno djevojaka, koje se udaju za nepoželjnog momka, dovodila bi do svađe i 
kletvi koje se nisu opraštale. Takve svađe bile su najduže, a mržnja najupornija, 
pogotovo između majke i kćeri. Ponekad bi došlo do pomirenja, a ponekad ne, 
čak ni na samrti.

Slika	143	–	Jovan Kupinić 
(1901-1931) u uniformi 
“podpreglednika” 
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A sve je počinjalo tako što kćerka nije slušala 
roditelje, ponekad čak i kad su je uspjeli udati. Ako 
nije bila zadovoljna onim za koga su je udali, znala bi 
otići od muža i udati se za onoga za koga je ona željela. 
Nakon toga roditelji su se ljutili i kleli, pogotovo su 
se ljutili ako je kći bila jedinica. A kletve, gdje god 
bile izgovorene, stizale su do kćeri, koja se isto tako 
ljutila i kad-tad istom mjerom vraćala nazad. Čak 
i oni najpoznatiji ogovarači i ogovaračice bili su 
oprezni kad se radilo o takvim stvarima. Izbjegavali 
su situacije u kojima netko klete i o tome se pričalo 
“u pola glasa i ne svakome”, uz komentar: “Ne_daj, 
Bože”. Nakon nekog vremena, međutim, strasti se 
smire, ali izgovorene riječi još su tu i teško je bilo 
prijeći preko upućenih kletvi. Itekako se pamtilo 
ono izgovoreno “ne_treba mi dok sam živa!” Ako se 

kćerka i pomirila i pričala s majkom, rijetko kad joj je i oprostila pa su odnosi 
bili zauvijek poremećeni. Tako je jedna mati, koja je klela svoju kćer, kasnije, 
nakon pomirenja, toj kćeri kazala: “Vidim da se spremaš na per’lo. Nemoj ić’ 
prat’, osjećam da_ć’ umrijet’”. Kćerka je ipak otišla prati na Dravu, a majka je 
zaista za to vrijeme umrla.

Igre oko ženidbe i udaje znale su nekada biti itekako nezgodne i priče su 
dugo trajale. Svekrve, kortoši, matere i babe, “slavni” u nekadašnjim pričama, 
zaboravljali su svoje “podvige”, ali kletve koje su od poniženih stigle do njih 
nakon toga, pamtili su do kraja života.

No, nisu svi upućivali kletve nevjernoj osobi. Nije se prema njoj uvijek 
morala iskazivati mržnja. Mnogo je ljepše bilo naručiti da Cigani nešto zasviraju 
kad vide tu i tu, da zapjevaju u ritmu bećarca možda baš ono poznato:

“Znaš li, draga, kad smo se zakleli 
 pred oltarom, pred svetim Jovanom, 
 pod ikonom, pred svetim Nikolom”.

Priče o smiješnim događajima vezanim za ženidbu i udaju trajale su dugo 
i obično su nadživjele svoje aktere. Kao ona priča kad se, dok je bio mlad, ženio 
djeda-Čonka.

Tko je smislio da ga oženi, nije važno. Uglavnom, isprose njemu djevojku, 
naravno bez njega, i dovedu je u njegovu kuću. Čuje on da dovode djevojku i 
sakrije se iza vrata. Oni otvore vrata, djevojka ulazi prva, a on na njih “buuuu” 
iza vrata da ih poplaši.

Ne tako rijetko dešavalo se da mlada zaista ne poznaje svog mladoženju, 

Slika	144	–	Radivoj Bošnjak 
(1896-?), brat Sofije Bošnjak
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čak ni kad je dovedu u mladoženjinu kuću. U ovom slučaju mladoženja nije bio 
iza vrata, kao djeda-Čonka, čak nije uopšte bio u kući, nema ga pa nema. Doveli 
mladu u kuću, a mladoženje nema. Ipak se pije i divani, a mladu ni ne gledaju. 
Da bude još gore, malo po malo pa se svi raziđoše, a mlada ostade sama u sobi. 
Vidi ona da nema mladoženje pa kako nije bila stidljiva, hajde da ga potraži 
po kući, mora “bit’ tu neđe”. Otvori ova vrata, nema nikog, otvori ona vrata, 
nema nikog. Otvori vrata od komore, kad unutra sjedi neki derles’na[38] i umače 
komade leba u mast od pečenja.

- Umakalo, za koga sam se ja udala – pita ona, a ovaj ne prestaje jesti i 
onako preko zalogaja joj odgovara:

- Tini mi se za_me!

Opet kad se ožen’jo Leksandor, djeda-Damjin unuk[39], gadi njega njegova 
baba-Marija:

- Leksandore, kud si gledo? Zar ne vidiš da gledi u jedan lonac, a iz 
drugog vadi? – divani ona njem’ kad je doveo snaj’ i kad je vid’la da_j’ snaja 
mal’ kvarna na oč’ma.

- Májko! – kaže Leksandor – vidiš kake noge ima!

- Oč’ ti ispale! On je gledo u_noge, a ne uoč’.

O običajima u Bolmanu prilikom prošnje 
(prosidbe) i udaje priča nam Justina Novaković 
(rođena 1937. godine):

“Obično babe spajaju, prema imovinskom 
stanj’. E, sa_će to neka baba, da se ti ni ne sjetiš kud 
ta baba ide, da se ni ne sjetiš zašto_j’ ta baba bila 
kod te kuće. Neka Soka, ona_b’ se udala za Boška, 
al’ kak’ doć’ do_njega? Dođe njez’na strina kod moje 
tetka-Pele i kaže da tetka-Pela ide u_Novi Bolman, 
da ide nudit’ Sok’. To se nud’lo. I moja tetka-Pela ode 
nudit’ Sok’, tak’ se to onda rad’lo. Šta ti znaš zašto_j’ 
tetka-Pela išla u_Novi Bolman? Sve izokolo.

Kad sam se ja udala za Mladena Kurzu, dođe 
kod_nas Bosiljka Klapčica. Kazal’ su kad ideš u prošnju, kad uđeš unutra, ne 
zatvoriš rukom vrata, već se okreneš i gujcom zatvoriš vrata. Šta_j’ došla? Šta_j’ 
došla? Možda nis’ rad’ preda_mnom divan’t’, al’ ne mogu me išćerat’ iz_kuće. 
Ona došla pros’t’ Mladenov sestru Dar’ za Mit’.

[38]  Derles’na – stariji dječak ili mlađi momak.
[39] Ispričao  Ispričao Vidoja Bijelić. Pročitati i dio pod naslovom “Damjo Kolar” (str. 277-280).

Slika	145	–	Marija Kolar, 
rođena Sekulić (1886-1980)
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Kad se išlo pros’ti, gledalo se kaka_j’ kuća, kak’ se ponašaju, kaka_j’ 
svekrva, jel’ lajava. Sve se to gledalo, nije ko sade. Najveća_j’ mana bila 
sirot’nja.

Nije važno kak’ mlada izgleda. Lijepa ko lutka, džabe. Ljepota jest’, 
lijepo_j’ bit’ lijep, al’ ljepota_j’ prošlost. Tu ti gledaj, a nije u ljepot’ – govor’la_j’ 
nekad Milena Duš’na i pokazivala na čelo. Ljepota će otić’. Isto tak’, ako_j’ 
neki đe ga gurneš – tu ostane, neće ni za_toga.

Bila_j’ nekad strogoća. Otac i mat’ su se moral’ slušat’. Crko il’ puko, 
moraš ić’ ak’ on’ kažu.

Dafina_j’ imala tri sestre i trebalo_j’ da se po_red’ udaju, prvo najstarija, 
pa srednja i onda najmlađa. Desanku naćeraju da se uda za nekog tutlju u 
Monoštor. Bijo_j’ on jedinac i ona_j’ bila možda šes’-sedam nedelja tam’ i nije 
joj se to sviđalo. On tutljo-mutljo i nikaki. Rađe voli pobjeć’ i nek’ je tuku kod_
kuće. Spremi se ona jedno jutro i preko Karaševa ajd’ kuć’. Otac bijo strog i 
kad je došla, znala_j’ da_j’ otac u_štal’. Ona na zadnja vrata uđe u_štal’, a on 
češlja konje. Kaže ona njem’: Ubi’ me, rad’ štagođ oćeš, ja više u onu kuć’ neć’. 
Ne možem i gotovo. Šta_s’ rad’li, jesu_l’ te tukli? Ispitival’ je, al’ nije se vrat’la 
natrag. A njez’na mlađa sestra kaže: Došla moja nena luft-lenijom![40]

Rastava_j’ bila sramota za obadvije kuće. Šta_j’ sad tu izišlo da sad ne 
možeš više bit’ u toj kuć’? Zato neki otac i mat’ nis’ dal’ da se udana ći vrati. 
Tuku je i oćeraju natrag čojku, prije neg’ se pročuje da_j’ se vrat’la.”

Шест вјенчања у једном дану

Матице вјенчаних воде 
се у Болману од 1777. године и 
први уписани брачни пар били 
су Алекса Чепинац и Милица 
Станоја Иванчевића, а кум им 
је био Стеван Танцовичић. 
У старо вријеме најчешће се 
вјенчавало послије Божића па 
све до почетка ускршњег поста, 
а затим у касну јесен, послије 
Светог Луке и Светог Димитрија, 
другим ријечима у вријеме кад 

нема великих пољопривредних послова.

Чини се да је у старини био обичај да се у исти дан вјенчава више 

[40]  Karaševo je nekadašnji zaselak sjeveroistočno od Novog Bolmana, koji se nalazio na 
“zračnoj liniji” (luft-leniji) između Bolmana i Belog Manastira.

Slika	146	–	Bolmanci u svatovima i čuveni 
“birtaš” iz Jagodnjaka Jovan Đukić
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брачних парова. Посебно тај обичај налазимо у првој половини 19. вијека, 
у вријеме кад су у Болману свештеници били Стефан Поповић (1803-
1820) и Прокопије Станковић (1820-1860).

Година је 1810, мјесец јануар, 16. дан по старом календару, односно 
29. јануар по новом. Часне вериге су, дан који су некад чак покушали узети 
за болманску храмовну славу. И поред тога што није храмовна слава, у 
Болману је ипак славље, чак шест вјенчања у истом дану.

Вјенчава се Васо Бијелић са Софијом Стојана Болманца, кум им је 
лично јереј Стефан Поповић и стога их вјенчава Стојан Јаковалац.

Други брачни пар су Цвијан Бијелић и Марија Тривуна Јанића, 
кума им је Јулијана Поповић.

Трећи брачни пар су Јован Сечујац и Ана Бошњак, кум им је 
Стефан Кочић.

Четврти је Григорије Дмитрић, који се жени Јовком Ст. Ђонлагића, 
кум је Григорије Драгићевић.

Идући је Матија Колар, који се жени Маријом П. Болманца, кум им 
је Јован Бојанин.

Шести је пар Исак Јанковић из Мајша, који се жени Софијом Саве 
Јанковића, кум им је поново свештеник, овог пута Давид Марјановић, а 
вјенчава их Стефан Поповић.

*	Сав	Болман	у_сватови’!

Тада није била ријеткост да се у истом дану вјенчава више парова па 
у неколико наврата налазимо да се истог дана вјенчавају по три пара: 1810, 
1812. и 1813. године. Године 1816. и 1819. у истом дану вјенчавају се по 
четири пара итд.

Овај пут година је 1818. Свештеник је још увијек Стефан Поповић. 
Овог пута је 21. јануар по старом календару. У Болману се поново у истом 
дану вјенчава шест парова:

- Исак Опанчар и Катарина П. Аћимовића, кум је Георгије 
Дмитрић.

- Станко Бошњак и Теодосија Стоке Бијелића, кум је Проко Хорват.

- Тимотеј Иванчевић и Петра Ж. Дмитрића, кум је Петар Бијелић.

- Станко Стојковић из Тарде и Јовка Ј. Јанковића.

- Антоније Станојловић из Суљоша и Ката Р. Кувежданина.
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- Аврам Саркањац из Качволе и Ката Е. Драгићевића.

Година је 1828. Свештеник је Прокопије Станковић. Дан је 17. 
јануар, у Болману поново шест вјенчања:

- Мојсеј Кашанин из Липове и Сенна почившего Димитрија 
Новаковића.

- Лазар Бојанин и Татијана Тоше Наранчића, кум је Васо Бијелић.

- Стефан Петровић из Илочца и Теодосија Т. Пашића.

- Марко Јанковић и Јовка Илије Грујића, кум је Станко Иванчевић.

- Тадија Вељковић и Василија Ст. Опанчара, кум је Јован Коцкарев.

- Теодор Обрадовић и Екатарина Радмановић из Мајша.

Прокопије Станковић је 
1838. године у истом дану имао 
пет вјенчања, но највећи број 
вјенчања у истом дану који смо 
забиљежили у Болману десио се 
1857. године, кад је већ остарјели 
Прокопије Станковић вјенчао 
чак седам парова. Било је то 14. 
јануара 1857. године по старом 
календару. Не знамо да ли је парох 
вјенчавао сваки пар посебно или 
више њих скупа, али вјенчали су 
се тада:

- Георгије Ишпановић из Качволе и Перса Коцкар.

- Јован Бијелић и Ана П. Обрадовића, стара 20 година, кум је био 
Михаил Коцкар.

- Михаил Колар, второбрачни, и Томанија Ј. Бијелића, стара 20 
година, кум је био Милош Бојанин.

- Велимир Бијелић и Марија почившего Живка Купинића, стара 20 
година, кум је био В. Мишљеновић.

- Новак Стојковић и Качволе и Дафина Ј. Опанчара, стара 20 година.

- Павел Чварковић из Илочца и Марија Т. Дмитрића, стара 20 
година.

- Урош Мартић из Качволе и Ружица Д. Јанковића.

Slika	147	–	Polazak u svatove Stanoje Dobrokesa 
– Šentre (Bolman, februar 1941)
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Више вјенчања у исти дан било је вјероватно зато што се радило о 
невјестама које су биле пар’це[41], што значи да су крштене исте године, да 
су у исто вријеме биле дјевојчице, да су заједно дјевовале, да су се удале 
у исто вријеме па су и вјенчане у исти дан. То је важило и за младожење. 
Не само да су цијели живот могли спомињати да су се “вјенчал зај’дно”, 
него су се такви случајеви дуго памтили у селу, а остали су забиљежени и 
у књигама.

* Удовци и удов’це

Мушкарци су се понекад 
женили од осамнаесте године, 
али углавном кад пријеђу 
двадесету годину. Дјевојке 
су се удавале од осамнаесте 
године, ријетко се која удала 
од седамнаест година, а нема 
забиљежено да је која била 
млађа.

Неки су се мушкарци 
женили више пута, углавном 
зато што су остајали удовци. 
При томе су углавном узимали 
удовице, обично млађе од себе, 
иако има случајева да су се 
женили и старијима. Ријетко су 
се удовци женили дјевојкама. 
Углавном се то дешавало ако 
су рано остали удовци, што 
значи да су имали око тридесет 
година. Но било је случајева да 
се удовци од четрдесет година 

жене дјевојкама двадесет година млађим, а да оне при томе нису обавезно 
биле из сиромашних породица.

Жене су се, исто тако, удавале више пута, неке чак и трипут, и још су 
након тога остајале удовице. Било је случајева да поједином човјеку умре 
више жена, али и да некој жени умру чак три вјенчана мужа.

Svatov’

O svadbenim običajima kod baranjskih Srba piše Milan Dvornić u svojoj 

[41]  Пар’це – вршњакиње.

Slika	148	–	Pozivač u svatove

Slika	149	–	Pozivač u svatove
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knjizi Oj Vidovo, Vidovo[42] i navodi da je svadba (koja se u Bolmanu naziva 
svatov’) “važan događaj, kako za pojedinca, tako i za porodicu, a i za druge u 
selu”[43]. Svadba je prilika da se svako pokaže i da se vidi ko je ko jer sve što se 
dešava i prije svatova, i u svatovima, i poslije svatova može vidjeti svako, kako 
oni koji su pozvani u svatove, tako i pirnice[44], a – na kraju krajeva – i cijelo 
selo.

A tko je tko u baranjskim srpskim svatovima?

Đuvegija – mladoženja, ženik.

Snaša – mlada, djevojka koja se udaje.

Bábo, máma – domaćini u svatovima, mladoženjini i mladini roditelji.

Kum, kuma – lica koja “kumuju” u svatovima.

Prikumci – kumova pratnja, momci, a negdje i stariji dječaci, obično dva 
ili četiri, što zavisi o tome koliko su veliki svatovi i koliko je kum “moćan”. U 
svatovima nose čuture, barjak, služe, dvore i vesele kuma, čitaju očenaš prije 
večere itd.

Enge – djevojke u kumovoj pratnji. Isto tako dvije ili četiri, što zavisi o 
broju prikumaka. Kao i prikumke, kum ih bira iz svoje bliže i dalje rodbine.

Kočijaš, kočijaš’ca – bračni par koji vozi 
kuma na koli’.

Stari svat – drugi svjedok, obično mladoženjin 
stric “u trećem koljen’” ako ga ima, jer poželjno 
je da bude istog prezimena kao i mladoženja. Ako 
mladoženja nema strica, onda i mladoženjin ujak 
može biti stari svat. Stari svat ima istu svitu kao i 
kum.

Starosvatica (starosvat’ca) – žena starog 
svata.

Djever – najčešće mladoženjin brat od strica.

Djeveruša – sestra ili djeverova djevojka.

Djeverski bábo – najčešće mladoženjin rođeni 
stric, djeverov otac.

[42]  Dvornić, Milan, Oj Vidovo, Vidovo : narodni običaji baranjskih Srba do sredine 20. 
vijeka, str. 38-78. 

[43] Isto, str. 38.Isto, str. 38.
[44]  Pirnice – osobe koje gledaju svatove, obično stojeći po strani, a nisu pozvane u svatove. 

Slika 150 – Djever u 
svatovima: Ljubinko Lačanin 
iz Bolmana (1952)
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Djeverska máma – djeverova mati.

Krtani – u službi domaćina, tj. bábe, dočekuje goste. Obično dva bračna 
para iz rodbine ili prijatelja.

Zlatare – djevojke koje kite svatove. Mladine sestre ili druge. Dvije ili 
četiri, zavisno od veličine svatova.

Točaje – ljudi koji u svatovima služe goste, uglavnom prijatelji i komšije. 
Bude ih puno i obično idu u paru – muž i žena.

Reduše – žene koje kuvaju.

E, da, nije bilo lagano pra’vti svatove! Makar_šta. Prvo se treba dogovor’ti 
kad će bit’ svatov’. Đuvegij’na familija, kad isprosi cur’ i dogovori se da će 
prav’ti svatove, mora se dogovor’ti kad će bit’ svatov’.

Svatov’ se ne prave kad je post (božićni, uskršnji, petrovski, gospojinski), a 
ne prave se ni kad je neki vel’ki poso (sijanje, kopanje, žetva, berba). Obično se 
prave poslije Božića, a prije uskršnjeg posta ili prije božićnog posta. Kak’ vam 
drago! Oćete_l’ gaz’ti po_blat’ il’ po_snijeg. Obično bude da se gazi i po_blat’ i 
po_snijeg’ u isti ma’[45], al’ ko mari kad su svatov’. No, sad baš ko neće po_blat’ 
i po_ snijeg’, nek’ proba nekak’ poslije žetve, a prije berbe, kad je lijepo vrijeme.

Kad si se dogovor’jo sas mladinom familijom, moraš se dogovor’ti i sas 
kumom. A svako ima kuma. Zna se ko_j’ kum!

Svaka kuća u Bolmanu 
imala je kuma ili kumstvo, koje 
je obično bilo staro i nerijetko 
protezalo se generacijama 
unazad, još od polovine ili kraja 
18. vijeka. Kuće u kojima je 
živjelo više braće mogle su imati 
i više kumova, što je zavisilo od 
toga koliko je bilo braće u kući te 
koliko je kum imao sinova i kćeri, 
koji su nasljeđivali kumstvo. 
Kako se porodica širila (primjer 
Bijelića, Bojanina, Bošnjaka, 
Jankovića) dolazilo je do toga da 

dio porodice ostaje kod starog kumstva, dok drugi dio uzima novo kumstvo.

U Bolmanu se držalo do starog kumstva i dosta je slučajeva da kumstvo 
traje više od jednog vijeka, sve dok jedna od porodica ne izumre. Bila je sramota 

[45]  Ma’ – mah, čas, trenutak, momenat.

Slika 151 – U svatovima kad se Stanoja Dobrokes – 
Šentro “žen’jo iz Slatine”(Bolman, februar 1941)
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ostavljanje kumstva. Čak i kad bi kumova familija osiromašila, on je još uvijek 
bio kum i bio je “red” da se za krštenje i za svatove zove upravo on. Sramota je 
bila i svađa s kumom i prekid kumstva naslijeđenog od predaka. “Starog” kuma 
bi u vršenju kumstva nasljeđivala njegova djeca, koja bi još za njegovog života 
krštavala djecu i kumovala u svatovima, naravno po dogovoru u samoj kumovoj 
familiji. Tako se radilo iz generacije u generaciju, sve dok jedna od familija ne 
izumre.

Kad bi se ostalo bez kuma, zbog toga što je u porodici bilo više braće ili je 
kumova familija izumrla, za novog kuma mogao se uzeti kum ženine familije, 
ako je to bilo moguće, tj. ako buduća žena nije imala braće koji nasljeđuju 
kumstvo. Kumstvo se moglo preuzeti i od nekog iz familije, npr. od ujaka ili 
strica kad oni nisu imali nasljednika.

Običaj je bio da iz iste familije dolazi i kršteni i vjenčani kum. Dešavalo 
se da ista osoba nekome bude i kršteni i vjenčani kum, ali obično je “stari” kum 
bio kršteni kum, a njegov nasljednik vjenčani kum. Ako je u nekoj familiji bilo 
više djece, nekoj od njih “восприемник”[46] na krštenju mogao je biti “stari” kum, 
a nekoj kumova djeca.

Kumstvo se smatralo, a i danas se smatra, duhovnim srodstvom, tako da se 
iz kumove familije nije ženilo, niti se udavalo u kumovu familiju.

U Bolmanu se cijenilo “staro” kumstvo te se time falilo i to često isticalo: 
“To_j’ kumstvo od starina!”

Zna se ko_j’ kum i š_njim treba isto tak’ divan’ti i sve dogovor’ti kad se 
spremaju svatov’.

Nije lako potrev’ti[47] vrijeme i da kod sviju bude sve potaman da mogu 
u_svatove. Mož’ se des’ti da_j’ neko u žalosti, da_j’ bolestan, il’ šta_ti_ja_znam 
šta, i da se mora štimat’ prema mladinoj familij’, kumovoj il’ svojoj.

Onda se za_svatove mora sprem’ti svačeg’, od novaca do jela i pića. Treba 
se nać’ reduše, kočijaše, pogodit’ svirače i koješta drugo. Treba, prije toga, i 
okreč’ti kuć’, sprem’ti avlij’ jel svuda će bit’ svijeta i zavir’će u svaki ćošak. 
God’nama se sprema za_svatove, nije to sam’ tak’, dok bi udar’jo dlanom o 
dlan.

Al’ lijepo_j’ to i viđet’ kad se svi skupe, braća i sestre, rodbina, kolege, 
komšiluk. Onda dođu kum, stari svat, svi drugi svatov’, digne se sve selo na_
noge. Svi dođu sas okititim konj’ma i kol’ma, dočekuju se gosti, veselje_j’, igra 
i pjesma.

[46] Восприемник – v. napomenu broj 26 na 351. stranici.
[47] Potrev’ti – pogoditi.
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Oni koji idu u_svatove 
moraju sprem’ti konje i kola. 
Konje očešljat’, ako se ima novi 
sersam[48], uzet’ taj novi, okitit’ 
konje i kola. Ak’ se ima fijaker, 
ide se fijakerom, al’ malo ko ima 
fijaker u_sel’, zato svi idu s_koli. 
Kola se srede, podmažu, mal’ ak’ i’ 
ne_treba i poprav’ti, pofarbat’ što 
ne_valja. Onda federe[49] u_kola 
i ajd’. Kum i stari svat obično 
nis’ sam’ ćeral’ konje, imal’ su 
kočijaša.

Za dobre svatove važno_j’ da se divani o_njima. O_njima mora divan’ti 
ne sam’ sokak’, već i cijelo selo, pa i u_drugim sel’ma. Ako_j’ mlada iz_drugog 
sela, onda se tek mož’ divan’ti i fal’ti (il’ kudit’, kako ko) mladoženja, mlada, 
kum, djever, stari svat, a naročito svekar i svekrva.

Da u svatov’ma sve bude, 
ko što kaže onaj bećarac: “Sve je 
lijepo i sve je valjano, to je naše 
jedva dočekano”, brinu se prvo 
domaćin koji ženi sina, onda kum 
i snašin otac. Unaprijed znadu 
koga će imat’ u_svatovi, ko će 
se vesel’ti, pit’ i plaćat’ svirače, 
ko će ogovarat’ koga, ko će se 
srd’ti i bur’ti, a ko, ne_daj, Bože, 
i potuć’.

Ak’ je kum veseljak, 
šaljivdžija i ak’ zna sa svirač’ma, 

biće veselo i ćeraće i druge da se vesele. U_svatove se nekad zovu i veseljac’, 
koji se znadu vesel’ti, pjevat’ i igrat’, i time se nekak’ svi povedu za_njima.

Puno svijeta dolazi u_svatove. Međ’ njima ima i oni’ koji_s’ skriv’li nešt’ 
jedni drugima. E, svatov’ su baš prava pril’ka da jedni drugima “skrešu” to 
što_s’ zasluž’li. To_j’ pril’ka da neko otpjeva pjesmu, da naruči neku pjesmu, da 
glasno nešt’ kaže. Misliš u onoj gungul’ i galam’ neće niko ništ’ čut’? Makar_šta! 
I to ne da bude neka svađa, neg’ onak’ u_šal’. Ne voli, na primjer, neko svekra i 
svekrv’. Ak’ ništ’ drugo, mož’ im otpjevat’ onaj bećarac: “Svekar laje, a svekrva 
reži, uzmi, snajo, štrangu pa i’ sveži!” Mož’ to bit i finije i gadnije, već kako_j’ 

[48] Sersam (tur.) – konjska oprema.
[49] Feder – udobno sjedalo koje se u svečanim prilikama stavlja u kola, federsic.

Slika 152 – Doček svatova na kapiji

Slika	153	–	Svatovi u kući djeverskog bábe 
Svetozara – Baje Dobrokesa (Bolman, februar 1941)
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ko zasluž’jo.
No, prije neg’ počnu pjevat’ jedni drugima, red je da se otpjevaju pjesme 

mladoj, mladoženj’, kum’, djever’ i drugima. Treba uvijek počet’ od snaje. 
Možda baš ono: “Naša snaja ko ikona lepa, nije svaka ni ikona taka”.[50] A 
onda i kum’: “Ko će koga veseliti svoga, ja ću moga kuma rođenoga”. Pa dalje, 
kol’ko ko zna i mož’.

U svakim svatov’ma mora bit’ mal’ podbadanja i ujedanja, pjevanja i 
dobacivanja. No, ne desi se baš u svakim svatov’ma da se neko tol’ko rasrdi da 
ode kuć’.

Bolmanci kažu da kum u svatov’ma “jede vel’kom kaš’kom” i kako_j’ 
obično svako kum jedamp’ta u_život’, mora gledat’ da se to panti po dobrom. 
Treba sprem’ti sve pjesme koje zna (a drugi ne znadu), sjetit’ se svatovski’ 
pjesmica, sprem’ti novaca za svirače, lijep’ se obuć’. I u svatov’ma se držat’ 
onak’ kumovski.

Svatovi imaju svoj red i ritual, detaljno 
opisan u već pomenutoj knjizi Milana 
Dvornića. Red i ritual ipak je prije svatova 
trebalo dogovoriti između mladoženjinih, kuma 
i mladinih, posebno ako mlada i mladoženja 
ili kum nisu iz istog sela. U tom slučaju treba 
dogovoriti i gdje će biti vjenčanje. Gotovo po 
pravilu vjenčanje je bilo u crkvi odakle je mlada. 
Ako je neka od porodica imala sveštenika, 
gledalo se, ako se ikako može, da ih vjenča 
upravo on.

Sveštenik, inače, tri puta “navještava” 
vjenčanje u crkvi, pominjući imena budućeg 
mladoženje i nevjeste i njihovih roditelja.

Roditelji i rodbina mladoženje i nevjeste 
jedva čekaju da počne vjenčanje i da sveštenik 
pred oltarom stavi krune na glavu mladoženji 
i nevjesti i veže im ruke, kako to već ide na 
vjenčanju. A onda kad čuju pojanje, ono “Svjati 

mučenici iže dobrje stradalčestvovaše …” i “Isaije likuj”[51], sjete se svog 
vjenčanja i kad su pojci pojali njima, obično u istoj crkvi, pred istim ikonama 
Isusa i Bogorodice, s istim krunama na glavi.

Dok se mladenci vjenčavaju u crkvi, muzika staje i svi prate vjenčanje. 

[50] Prema sjećanju  Prema sjećanju Radovana Stojanovića. 
[51] “Pesme prilikom blagosiljanja žita i rezanja kolača”,  “Pesme prilikom blagosiljanja žita i rezanja kolača”, Mali zbornik molitava i crkvenih 

pesama, Sveti arhijerejski sinod, Beograd 1946, str. 81-82. 

Slika	154	–	Mlada i mladoženja iz 
Bolmana (februar 1932): Slavka 
Dmitrić (1914-1990), kći Pere 
Zubana, i Pantelejmon – Panto 
Dobrokes (1908-1989)
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Kad se vjenčanje završi, i kad mladenci izlaze iz crkve, tad nastaje pravo veselje, 
muzika svira, kum baca sitni novac djeci koja ga kupe�

Često su svatovi iz Bolmana odlazili do Jagodnjaka, čak i kad ni snaša, 
ni kum, ni stari svat nisu bili iz Jagodnjaka, a isto su tako svatovi iz Jagodnjaka 
dolazili u Bolman. Naravno da se to unaprijed znalo i da je svijet svatove 
dočekivao pred crkvom, ili gdje je već dogovoreno. Red je bio da se pokažu i 
mlada i mladoženja, ali i domaćin, kum i ostali.

Pirnice, koje čekaju svatove, treba da i’ prije čuju, neg’ što i’ vide. Mora 
se još izdaleka čut’ podvikivanje i pjesma. Prvo gledaju kako_s’ okitit’ konj’ 
i kola, a onda u mladu i mladoženj’, kuma, starog svata. Iak’ se Bolmanci i 
Kačvolci poznadu, uvijek u_svatovi ima neki’ iz_drugi’ sela za koje se pirnice 
oma raspituju (“Uj, de kaž’ mi, čiji_j’ ono momak, čija_j’ ona cura?), a oni 
koji te poznadu sve se prave važni što i’ znadu, a ako_s’ ti iz_drugi’ sela još i 
“od_svijeta” pa nacifran’ i pun’ dukata, sve to kažu onak’ s punim ustima.

Jedamp’ta kažu Bolmanci báb’, koji_j’ ranije došo sa_svatovi u Bolman, 
pa i drugog sina ženi iz Bolmana:

- Ti, bábo, po drugi put u Bolman sa_svatovi!

- E – kaže bábo – đe čojk dobro prođe, tam’ se i navraća![52]

Baš zato što te vidi svijet, kad se ide u_svatove vode se cure i momci, 
ako_i’ imaš u familij’. Tu i on’ vide i budu viđen’. Lako_j’ mám’ i báb’ sas onim 
momkom i curom koji se ne stide, već trče u_kolo igrat’, vesele se, igraće ak’ 
treba i n’_astal’ i popeće se “na ikon’” što kažu, al’ šta će s onima koji se stide?

[52] Prema sjećanju jećanju Radovana Stojanovića.

Slika 155 – Prikumci iz Bolmana na konjima: Živko Prokić i Miladin Popović – Radica u avliji 
bircuza “Kod Jarca” u Jagodnjaku
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Prvo i’ moraju naćerat’ da se siđu s kola i da se mal’ promeću da i’ vidi 
svijet, da nis’ “svezan’”[53], da nis’ kljakav’ i falični. Ako se ne znadu sam’ 
progurat’ u_kolo i međ’_svijet, proguraće i’ neko drugi, sam moraju i’ viđet’. 
Ak’ baš ne znadu igrat’, ne moraju, al’ moraju bit’ vesel’ i međ’ svijetom. Ko_
kad[54]baš svi vole one koji znadu najbolje igrat’ i pjevat’ (“On’ će lumpovat’ i 
igrat’ n’_astal’, a ti ćeš radit’ i brin’ti se za kuć’”), al’ treba sad gledat’ ko_j’ 
pril’ka. Vidiš oma i kaki_s’ otac i mat’, kak’ se vladaju. E, zato oni koji imaju 
cur’ il’ momka za udaj’, u_svatovi se moradu vladat’ dobro, i mat’ i otac. Ne 
da kažu poslije: “e, to_j’ od onog što_j’ u svatov’ma pao pod_astal kol’ko se 
nažd’ro” il’ “vid’jo_s’ onog što_j’ se nap’jo u svatov’ma pa se nije mogo popet’ 
na_kola, već su ga moral’ natovar’ti, to_j’ njegova ći”. Ak’ se gazda “lagano 
očeše o šljivovu granu”, gazdar’ca treba paz’ti na njega, pa i sklanjat’ ispred 
njega piće, kol’ko mož’. Dobro, viđeće svijet da sklanja ispred njega, al’ bolje i 
to, neg’ da se ožd’re pa počne lumpovat’ i penjat’ se n’_astal. Ne moradu baš svi 
znat’ kaki_j’ kad je oždrt. Treba paz’ti čak i ako gazda ne pije puno da mu neko 
kradom ne pomiješa vino i rakij’ jel to znadu uradit’ kad oće nekog op’ti. Što 
kažu, ima marve i na dvije noge, treba paz’ti na nju.

Nekad je bio običaj u Bolman’ 
da, kad se iznese jelo n’_astal, niko 
ne sipa dok kum ne uspe u tanjir 
i počne jest’. Iznesu sup’, prvo se 
čanak sa supom meće pred kuma 
i mladu i mladoženj’ koji sjede 
kraj_njega. Reduše podijele čanke 
svuda, a kum se nešt’ obzire, neće 
sipat’. Što_s’ drugi više nestrpljiv’ 
i gladni, kum sve više oklijeva i 
gleda kak’ drugi čekaju da počne 
jest’. Nekad se desi da neko mal’ 
i podvikne kum’, obično neka od 
starijije reduša na koju se kum neće 
uvijedit’: “Kume, ajd’ sipaj, supa 
će se o’ladit’!”

Dio svatovskog rituala je i 
recital svatovskom kolaču:

“Dobro veče, kume, stari 
svate, djeverski bábo i sva braćo 
brana, š_čuturom pozvana, u ovaj 
dom, pod ovaj krov.

[53]  Svezan – stidljiv, ukočeni u društvu, nesnalažljiv.
[54]  Ko_kad – kao da.

Slika	156	–	Reduše iz jednih svatova u Bolmanu

Slika	157	–	Svatovi Franje Dominića u Majškim 
Međama
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Pogledajte i vidite ovu 
krasnu trpezu, kako nam je naš 
dragi domaćin spremio u izobilju 
hleba i vina. Bog mu dao svaku 
sreću i mira, a najviše žitnog roda i 
muškog poroda.

Naš domaćin pšenicu sijao, 
Bogu se molio, Bog ga blagoslovio, 
rosnom vodom i dobrim rodom. 
Stabljika ko vrljika, klas ko đak, 
snop ko pop, a zrno ko ora’[55] da 
rani paora! Srpom požnjevena, u 

snoplje povezana, na guvno dovežena, u vodenici mljevena!

Đe se ovaj kolač mlio, tu Gospod Bog bdio.

Đe se ovaj kolač mijesio, tu Gospod Bog sreću dijelio.

Koliko na ovom kolaču ima tičića, toliko naši mladenci imali sinčića.

Koliko na ovom kolaču ima šara, toliko naši mladenci imali snaja.

Oni se s njima ponosili: ko oko visinom, riba dubinom, zec brzinom, 
lisica mudrinom, more pijeskom, šuma lijeskom, Đurđevdan travom i listom, 
Spasovdan ljetom i cvijetom, ko junak na vranom konju u širokom polju.

Širokim putem odlazili, još širim dolazili.

Na konju odnosili, na kolima dovozili.

Evo hleba i žarke pogače, koja je na vjetru vijana, na situ sijana, znojem 
stečena, na suncu pečena, u svatovima sječena.

Sad ćemo je lomiti i Bogu se moliti, u dvije polovine, kao u dobre godine, 
i komadu veću mladencima na sreću.

Fala i efala[56] našem domaćinu, koji je mlogo donio, a ništa nije zaklonio. 
Bog mu dao i dogodine dočekivo, ženio, udavo, krstio, vjenčavo.

Ko nam je, braćo, zlotvor, ubio ga Gospod Bog, strijelom kroz plot. Crnji 
bio od lonca, tanji od konca, kroz kamiš se provlačio, u luli noge prekrstio, Bog 
mu dao lojane noge i voštanu glavu, pa zimi ne mogo vatri, a ljeti na sunce.

A sad, domaćine, nali mi vina u čašicu da nazdravim: vjernome kumu, 
starom svatu ko rođenom bratu, djeveru na svu srpsku vjeru, domaćinu na 

[55]  Ko ora’ – kao orah.
[56]  E(j)vala – turski uzvik za iskazivanje zahvalnosti i zadovoljstva nečijim postupkom: 

hvala.

Slika	158	–	Svatovi Milovana Bolmanca i Jovanke 
Milanović idu kroz selo (Bolman, 1966)
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darovima i svim veselim svatovima!

Živjeli!”[57]

Na kraj’ krajeva, svatov’ su najveseliji dan u_život’ za domaćina – za bábu 
i mámu koji žene sina, za mladinog oca i mater’, a za mladožen’ i mladu da se 
i ne divani. Šta oćeš bolje? Skup’la se sva familija, braća i sestre, svi rodov’ i 
prijatelj’, komšiluk i staro kumstvo. Pa sve veselo i sve se ori od pjesme i igre.

Rastava

Nije postojao neki određeni razloga zbog koga su se u Bolmanu rastajal’.

Jedna žena, koja se udala u Kačvolu[58], rastala se iz zaista zanimljivog 
razloga, koji je ipak bio samo povod rastavi. Kad je prvi puta pošla u goste 
svojima u Bolman, vratila se kući u Kačvolu ranije nego što su je tamo očekivali. 
Kad je stigla kući, a oni načeli kulin.

- Čekal’ ste da ja odem u_goste pa da načnete kulin! – i rastade se od 
muža. Ako ništa više, bar znamo da je nekad bilo i takvih koji su načinjali kulin 
kad snaja ode u goste.

Roditelji koji su više mar’li za svoje kćeri koje su se udale daleko, kad bi 
malo bolje upoznali zeta i njegovu familiju, ponekad su sami nagovarali kćer da 
se vrati kući.

No, treba biti oprezan, možda se u svim takvim slučajevima radilo i o 
kćerinom lukavstvu da se na koncu ipak uda za onoga za koga je htjela. Nakon 
povratka kući po selu se divani “da_j’ bila udavana” pa je to prilika da je zaprosi 
onaj koga je htjela prvi put.

Dugo odsustvo muža, obično zbog rata, nije bilo baš dobro za stabilnost 
bračne zajednice. Ode u_rat, ne piše, nema ga, ko zna đe_j’, a neki baš vole tuđe 
žene i eto ti. Ope’, bilo_j’ slučajeva da se čojk vrati iz rata sa ženom, to_j’ kod 
oni’ što_s’ bil’ u Rusij’, i poslije gledaš šta_ćeš. Svačemu su se mogli nadat’ i oni 
koji_s’ bil’ prizetit’. Lako_j’ se moglo des’ti, kad se vrate kuć’ iz rata, kod tasta, 
da ne zateknu više tu svoj’ žen’. Otac i mat’ je udal’ za drugog. Kak’ kad je već 
udana? Pa, et’, udal’ je ope’ i gotovo.

Nekada, kad otac i mat’ smisle da njijev zet dugo nije kod_kuće, on’ vrate 
svoj’ udanu kćer natrag, makar imala i dijete.

Naročito je zanimljivo da su prosci mnogo češće prosili takvu ženu, nego 
što bi se to očekivalo. Iako su znali da ima dijete i muža, ipak su je prosili, i to 
ne samo prosci iz Bolmana, već i iz drugih sela. Zašto? Nekog razloga sigurno 
je bilo.

[57] Zapisao  Zapisao Radovan Stojanović.
[58]  Kačvola – danas Jagodnjak.
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U takvim slučajevima u kojima prosci prose njihovu već udanu kćer nije 
bilo lagano ni bábi ni mámi: ako je dadu, nije lijepo, ima čojka, a ako je opet ne 
dadu, možda propuštaju dobru priliku. Dobro im dođe ako imaju još koju kćer 
koja nije bila udavana. Mogu nju ponuditi proscima, doduše ne baš onako da je 
nude, već da pažljivo napomenu: “Imamo mi još jednu ćer”.

Iako nisu bile baš česte, rastavā je u Bolman u ipak bilo. Obično su rastavi 
doprinosili drugi, u prvom redu svekrva. Svekrve su često bile nezadovoljne 
snajama pa su utjecale na to da snaja ode iz kuće.

U zrelim godinama rastajalo se kad zaista nije bilo drugog izlaza, kad 
je život uz nekoga postao neizdrživ. Razlog je mogao biti pijanstvo, duševna 
bolest, previše gadna narav koja se nije mogla podnositi ili nešto slično zbog 
čega se žena odlučivala na drastičan korak, reskirajući u budućnosti siromaštvo, 
život u tuđim kućama i samohrano odgajanje djece. Žene su se lakše odlučivale 
na rastavu ako su imale gdje otići, roditeljima ili braći. Da bi se odlučile na tako 
drastičan korak kao što je rastava, morale su imati zaista jak razlog, ali isto tako 
i smjelosti. Mnoge žene trpjele su cijeli život zlu narav muža, svekrve ili svekra 
samo da sačuvaju porodicu.

Kako je selo gledalo na rastavu? Kako tko, ali mnoge stvari su se dobro 
znale pa se u selu znao ili bar nagađao pravi razlog rastave.

Siročad

 “Ostala sam bez oba roditelja dok sam još bila dijete. Nije me nitko, 

Slika	159	–	Baranjski Srbi u posjeti Mauzoleju dinastije Karađorđevića na Oplencu 1938. 
godine
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kak’ da kažem, cijen’jo, niušto, ništa. Bila sam najniža, najmanja, i Cigan’ su 
možda bil’ pretežniji neg’ ja. Da_j’ me žal’jo svako, je. Sad se to promijen’lo. Ja 
nekad nisam mogla ni mišljet’ da_ć’ još s tim osobama ić’ na celivanje u crkvi 
jel te osobe mene onda nis’ ni gledale”, početak je priče o svom djetinjstvu u 
Bolmanu koju mi je ispričala Justina Novaković[59].

U osamnaestom, devetnaestom i prvoj polovici 
20. vijeka u Bolmanu, kao i u drugim selima, bio je 
čest slučaj da jedan ili oba roditelja umru mladi te 
da im djeca ostanu u pravom smislu riječi siročad. 
Teško je reći koliko je djece ostajalo bez roditelja, ali 
ih je bilo dosta. Mišljenja sam da je svako treće dijete 
bilo bez jednog roditelja, a svako sedmo ili osmo bez 
oba. U takvim slučajevima najbolje se vidi prednost 
zajedničkog života više braće sa svojim porodicama 
u istoj kući. Tada bratovu djecu othranjuje drugi brat 
ili druga braća pa se na taj način posljedice rane smrti 
roditelja osjećaju mnogo manje, nego u slučajevima 
kad u kući živi samo jedna porodica. Posebno su u 
prednosti bila djeca koja su živjela u porodičnim 
zadrugama, ili tamo gdje su braća živjela u zajednic’, 
u odnosu na ostalu siročad jer tada nisu bila ugrožena 
ekonomski, niti im je ozbiljnije prijetila opasnost da 
ostanu bez svog tala[60]. Gazda u takvoj kući bio je 

dužan starati se o svima, a posebno o djeci bez roditelja.

U kući u kojoj je živjela samo jedna porodica smrt jednog od roditelja 
nerijetko je značila težak i siromašan život i to ne samo u djetinjstvu. Sam 
način tadašnjeg života dovodio je do toga da se muškarci i žene, koji ostanu bez 

[59]  Justina Novaković rodila se 22. VII. 1937. godine u drumarskoj kući između Belog 
Manastira i Širina jer je u to vrijeme njen otac Jovan – Jovo Nedić bio drumar na dionici druma 
od Belog Manastira do Petlovca. U toj kući rođen je i njen brat Stevan (1930-1995). Kad je 
mađarska vojska 1941. godine okupirala Baranju i priključila je Mađarskoj, njen je otac izgubio 
službu pa se cijela porodica vratila u Bolman, u kuću na kraju današnje Ulice Petra Petrovića 
Njegoša, koju je Jovo kupio 1939. godine od svog strica Marka Kolara zvanog Madalac.
Godine 1944. Jovo je mobilisan u radnički bataljon mađarske vojske pa je na koncu dospio i u 
rusko zarobljeništvo i umro u Sibiru. U martu 1945. godine, za vrijeme Bolmanske bitke, Justina, 
njen brat Stevan i mati Vukosava – Vuka sklonili su se u Jagodnjak, gdje ih je tadašnja opština 
smjestila u kuću izbjeglih Švaba. Kako im je kuća u Bolmanu veoma oštećena u Bolmanskoj 
bici, ostali su u Jagodnjaku sve do svršetka rata, a onda se Vuka uoči Dovā (koje padaju u sedmu 
nedjelju nakon Uskrsa) iznenada razboljela i umrla. Tako je Justina u sedmoj godini života ostala 
i bez oca i bez majke, s bratom koji je imao samo 15 godina. A da nesreća bude još i veća, to se 
desilo u vrijeme kad je – poslije četverogodišnjeg rata – zavladalo veliko siromaštvo i oskudica 
(v. “Sudbina Jove drumara” u poglavlju “Za vrijeme rata”, str. 199-200).

[60]  Tal (njem.) – dio imovine koji pripada jednom od nasljednika.

Slika	160	–	Justina 
Novaković, rođena Nedić 
(prva zdesna) s drugaricama 
Milkom i Brankom (Bolman 
1954-55)
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svojih bračnih partnera, moraju ponovo ženiti i udavati kako bi mogli nastaviti s 
normalnim i svakodnevnim životom. Zato su u kući živjela “moja, tvoja i naša” 
djeca. U takvim slučajevima sve je zavisilo od samog čovjeka i žene i njihove 
ljudskosti i dobrote, ali i od potreba svakodnevnog života. Svaki je domaćin 
želio, kad ostari, da u njegovoj kući živi njegov nasljednik pa ako to već nije 
mogao biti njegov sin ili kći i zet, onda bar pastorak koga je odgojio kao sina. 
Pastorak i pastorka tako su se mogli odužiti za dobro, ali i za ono manje dobro, 
svom očuvu ili maćiji u starosti.

U slučaju smrti oba roditelja djecu je čekao težak život te siromaštvo i 
bijeda. Istina, bilo je onih koji su ih žal’li, ali više je bilo onih koji su za njih 
govorili, onako pravo po bolmanski:”na široko sjedne i puno jede”.

Najgore je prolazila siročad nadničara i “beskućnika”, pogotovo ženska. 
Takva djeca mogla su cijelog života biti samo sluškinje i sluge. Njih nerijetko 
nitko nije prihvatao i obično nisu imala rodbine koja je bila spremna primiti ih 
u svoju porodicu i hraniti, tako da su mogla ili završiti u nekom od sirotišta koja 
su postojala u Ugarskoj ili živjeti s nekom rodbinom, ali od djetinjstva zarađivati 
za sebe u nadnici. Dalji životni put zavisio je od toga koliko su takva djeca imala 
sreće: jesu li bila usvojena iz sirotišta, da li ih je rodbina kod koje su živjela 
smatrala svojom djecom ili ih je iskorištavala i iživljavala se nad njima.

Moju prabaku Kristinu, na primjer, iz sirotišta je usvojila jedna jevrejska 
porodica, u kojoj je ona bila sluškinja i kod koje je provela vrijeme do udaje. 
Kad se udavala njen udomitelj (kako bi se to danas reklo) osigurao joj je miraz 
koji nisu imale ni mnoge cure s roditeljima.

Djeci koja su živjela kod rodbine u većini slučajeva nije bilo ni malo lako, 
od djetinjstva su morala raditi najteže poslove i udomitelji su ih nastojali na 
svaki način iskoristiti. Muškarci su bili u prednosti. Kad odrastu mogli su se 
zaposliti na nekoj od pustara i živjeti samostalno. Ženska djeca bila su u lošijem 
položaju. Istina, udajom su djevojke mogle doći u normalne porodice i živjeti 
solidno, ali češće su završavale u problematičnim porodicama, u koje ostali nisu 
htjeli udati svoje kćeri. Najčešći je ipak bio slučaj da su se udavale za momke 
koji također nisu imali roditelje i koji su imali istu sudbinu kao i one pa su 
zajedno počinjali iz početka. No, u Bolmanu ima mnogo primjera da je rodbina 
prema djeci koja su ostala bez roditelja postupala kao i prema svojoj djeci i da 
je na svaki način nastojala da im, koliko je to bilo moguće, zamijeni roditelje. 
Svoje uspomene iz djetinjstva, vezane za odrastanje bez roditelja, kod rodbine, 
ispričala mi je Justina Novaković:

“Moja tetka-Pela[61] nije gledala što nije imala kuće, što_j’ imala onaj mali 

[61]  Pelagija – Pela Bošnjak (1894-1964) iz Gornjanskog sokaka (danas Ulica Ankice 
Dobrokes), supruga Ljubomira – Ljubiše Bošnjaka, sina Matije – Maćele Bošnjaka. Pelina 
kćerka Milica Bošnjak, zvana Tetana (1920-1992), koja se nije udavala, bila je dugogodišnja 
podvornica u bolmanskoj osnovnoj školi.
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kućerak, onu kujničic’ do vaše kuće, mislim da se sjećaš nje. Pa smo spavale i 
po zemlji i po svačem’, al’ je ona ipak mene dovela i gledala_j’ da me izvede na 
neki put. Pa i fala joj, izvela me. I Bog, nije sam’ ona. Al’ su i tvoj’ pripomogli 
kol’ko_s’ gođ mogli, i čiko Ljubljen i strina Lata, tvoj’ djeda i baba, i sva vaša 
familija.”

Kako su se prema siročadi ponašala djeca u školi?

“S nama su se sigral’ kako_j’ ko ćio. Neko_j’ imo privilegije, iako_j’ 
bio siroma, pa_j’ nekak’ dolaz’jo do uč’telja. Ako_j’ uč’jo, onda_j’ imo mal’ 
privilegije. Al’ ak’ ćemo se sigrat’ šore ili grada, nećeš ti, siroto, doć’ u to, stan’ 
ti kod zida i gledaj. Puno puta se pitam kak’ se to mož’ svijet promijen’ti prema 
nekoj osob’. Mišljel’ su: šta ta, ta nema roditelja, šta ta, ne zna ništ’. Batal!”

Jasno je da odnos prema djeci bez roditelja nije zavisio od bogatstva ili 
siromaštva rodbine, već o tome “ko_j’ kaki”.

 U nešto povoljnijem 
položaju bila su djeca čiji su 
roditelji imali neko imanje, koje su 
koristili staratelji djece do njihovog 
punoljetstva. U najboljem slučaju 
djeci je nakon punoljetstva ostajala 
kuća, a zemlju su staratelji, kako to 
kažu u Bolmanu, potalabuč’li[62], 
obično prodali kad se nađu u nekoj 
krizi, pravdajući se “troškom” koji 
imaju odgajajući tuđu djecu, iako je 
stvarnost nerijetko bila drugačija. 

Ne samo da nisu imali troška, već su im ta djeca služila kao radna snaga i nisu ni 
pomišljali da ih školuju jer “treba čuvat’ krnke” i “nek’ vide kak’ se jede lebac”. 
Nakon punoljetstva u tim slučajevima djeca su bar imala svoju kuću.

Ako su nakon smrti roditelja djeca imala živu babu i / ili djeda, živjeli 
su s njima u svojoj kući sve do njihove smrti. Obično je do tada već netko od 
braće i sestara postajao punoljetan, tako da je mogao voditi domaćinstvo, ali 
se istovremeno morao brinuti o svojoj mlađoj braći i sestrama, čime se na neki 
način morao žrtvovati. Život s babom i / ili djedom nakon smrti roditelja bio je 
bolji nego druge opisane varijante, iako su takva djeca ipak imala mnogo teže 
djetinjstvo i siromašniji život, nego ona koja su imala roditelje, ali bi se imovina 
sačuvala pa nisu kretala u život bukvalno od nule.

[62]  Potalabuč’ti – ne upravljati nečim domaćinski, već to potrošiti, rasprodati ili pustiti da 
propadne.

Slika	161	–	U avliji “Bogdinog bircuza” 1936-37. 
godine
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Ukoliko u trenutku smrti roditelja nisu bili živi ni baba ni djed, a bar je 
jedno od djece bilo punoljetno, brat ili sestra, on ili ona su se brinuli o mlađoj 
braći i sestrama, čak u nekim slučajevima i o braći i sestrama od strica ili od 
tetke pa je i u takvim slučajevima sačuvana imovina naslijeđena od roditelja.

Djeci koja su ostala bez roditelja ipak je bilo najteže dočekati punoljetstvo, 
posebno ako su ostala bez majke u dobi do pet godina. Velika smrtnost djece i 
mlađih osoba, i onih o kojima se netko brinuo, a posebno onih drugih, dovodila 
je do toga da siročići brzo umiru za svojim roditeljima pa se tako gasila porodica. 
Ukoliko nisu umrli od vrućice, kašlja, kolere, aspe, sušice ili sličnih bolesti koje 
su tada harale, te su uspjeli dočekati punoljetstvo, imali su izgleda da budu 
dobri domaćini i da dobro iskoriste svoje tegobno iskustvo i navike na koje ih je 
natjerao život.[63]

Kuća i grunt

Riječju grunt[64] u Bolmanu se naziva zemljište u selu, u vlasništvu jedne 
porodice, na kome se živi i radi. Na gruntu su sagrađeni kuća, kileri, štala, svinjci, 
čardak... Na gruntu su prednja i stražnja avlija[65], bašča, ponekad i šljivik. Kad 
se u Bolmanu kaže “moja kuća”, često se ne misli samo na zgradu za stanovanje, 
nego na sve objekte koji se nalaze na gruntu, pa i na sam grunt.

Dešavalo se, pogotovo do Drugog svjetskog rata, da se porodica koja je 
živjela na jednom gruntu sastojala od više bračnih parova. U kući je tada obično 
živio domaćin ili otac, dok su u tzv. kilerima, kućicama u avliji s obično dvije 
sobice, živjeli sinovi sa svojim ženama i djecom. Starije seoske kuće imale su 
jedna ulazna vrata te obično nisu imale više od tri prostorije.

Slijedi opis kuće odnosno grunta Jel’činih – Ivančevića[66], nekad jedne 
od najbogatijih porodica u Bolmanu, “čija su se djeca mjesto blatom sigrala 
sa_sirom, kol’ko_s’ bil’ bogat’”. Kuća i grunt bili su u Gornjanskom sokaku, u 
kome je u 19. vijeku bilo više kuća Ivančevića i u kome im je, pretpostavljamo, 
bila “djedovina”. Pretpostavljamo, naime, da im je nakon doseljenja u Bolman 
upravo prva kuća bila negdje u tom sokaku, možda baš na gruntu koji opisujemo. 
Sredinom 19. vijeka ta kuća imala je kućni broj 36, a kasnije, krajem 19. vijeka, 
kućni broj 54.

[63]  Justina Novaković, koja zna raditi mnoge “muške” poslove (npr. zidati), o tome kaže: 
“Sad mi zato neki kažu: Znamo da nekad žensko znade muški poso urad’ti, al’ ne znamo da znade 
i muški i ženski, da se ne stidi nikoga”.

[64]  Grunt (njem.) – 1. a. zemljište, teren za zidanje, plac. � b. poljoprivredno imanje, posed 
(Rečnik SANU).

[65]  Avlija (tur.) – dvorište.
[66] Opis grunta  Opis grunta Jel’činih lakše je pratiti ako se uspoređuje s crtežom Milana Dvornića, 

načinjnim 2011. godine, koji je vjerna rekonstrukcija nekadašnjeg izgleda. Položaj grunta 
Jel’činih može se vidjeti na mapi Bolmana iz 1891. godine.
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Na sjeverozapadnom dijelu grunta Ivančevića, uz sokak, bila je sagrađena 
kuća, pokrivena trskom. Vjerovatno je građena u prvoj polovini 19. vijeka. Na 
zapadnoj međi prema sokaku, te u avliji prema južnom komšiji, bila su još četiri 
kilera[67]. Kuća je bila okrenuta prema jugu, a zaboti[68] kuće bili su na zapadnoj 
i istočnoj strani. S istočne strane, u istom nizu, ali s većim razmakom od kuće, 
stajale su dvije velike štale, između kojih je bila pajta, koje su činile jednu 
zgradu. Ispred kuće bila je prednja avlija, ispred štalā stražnja. U stražnjoj avliji 
još su bili đubre (uz štalu), svinjci, slama, kukuruzovina, čardaci[69]. Ispred kuće 
je bio jedan od kilera, kraj njega lebna peć, kraj peći bunar s đermom.

U samu kuću ulazilo se s trijema, a trijem je – kakav-takav – imala svaka 
kuća. Prvo se ulazilo u kubu, u kojoj je bio smješten veliki odžak. U stara vremena 
u kubi su se nalazile verige i tu se kuvalo. Kasnije se u kubi sušilo meso. Kuba 
je zbog dimnjaka, koji je izvlačio toplinu, bila hladna. Lijevo od ulaznih vrata 
u kubi su stajale merdevine, kojima se jedino moglo otići na tavan. Do kube s 
lijeve strane, prema sokaku, bila je kujna, u kojoj se nalazio šporet, u starini 
zidani, a kasnije kupovni, i to kraj zida uz koji je odžak. S druge strane kube, 
prema štalama, bila je prednja soba. Čelo_kuće, prema zapadu i sokaku odnosno 
prema istoku i štalama, nalazila su se po dva pendžera, a s južne strane (prema 
avliji) još dva: jedan na kujni i drugi na prednjoj sobi.

Kuće pokrivene trskom mogle su se u Bolmanu vidjeti sve do 70-ih 
godina 20. vijeka. Krov pokriven trskom imao je i nekih prednosti. Trska je 
dobar toplinski izolator, za razliku od crijepa, pa je na tavanima ispod trščanoga 
krova ljeti bila hladovina. Kuća se u ondašnje vrijeme pravila uglavnom od 
prijesne cigle s debelim zidovima, a neki dijelovi (zabot, stupci) pravili su se 
kombinovano od prijesne i pečene cigle. Podovi u kućama uglavnom su bili 
zemljani, ali je bilo i kuća u kojima su bar sobe imale patos[70].

Gotovo svaka kuća imala je i kujnicu, s jednom, a nekad i s dvije prostorije, 
gdje se kuvalo i obično boravilo cijele godine. Kujnica je mogao biti i jedan od 
kilera u dvorištu ili posebna zidana zgrada ili obična nadstrešnica uz kuću ili 
drugu građevinu. Neke kuće imale su kujnicu ispod velikih čardaka, posebno 
one građene početkom 20. vijeka.

Na gruntu Jel’činih, kao i kod mnogih drugih u Bolmanu, bilo je veliko 

[67] Na  Na Dvornićevom je crtežu, da bi se postigla preglednost, prikazan samo jedan kiler. Na 
katastarskoj mapi iz 1884. godine ucrtan je također samo jedan kiler. Vjerujemo da su ostali bili 
manji te da su srušeni prije toga.

[68]  Zabot – zabat, trokutasti dio zida na bočnim završecima krova; često s manjim okruglim 
ili pravokutnim otvorom, kroz koji struji zrak.

[69]  Čardak (tur.) – drvena konstrukcija pokrivena crijepom i ograđena razmaknutim letvama 
za skladištenje kukuruza; obično leži na zidovima od pečene cigle, koji čine kočanje svinjca.

[70]  Patos (grč.) – pod od dasaka.
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drvo, ispod koga se nalazio astal s klupama, gdje se ljeti jelo. Jel’čini su imali 
veliku krušku između kuće i štalā te astal u njenoj hladovini, odakle se mogao 
vidjeti sokak i na zapadu i na sjeveru. Svaki grunt imao je i neku svoju tajnu. Na 
gruntu Jel’činih nekad se nalazio veliki turski bunar, koji su jedva zatrpali i na 
njegovom mjestu – kad se zemlja jednom prestala slijegati – zasadili tu krušku.

Od ekonomskih zgrada svaka je porodica imala štalu, a neke dvije pa i više 
štala. Manje kuće, kujnice i štale nekada su se gradile tako da su se prvo zidali 
stupci, koji će držati cijelu konstrukciju, a potom su se od pruća pleli zidovi, 
koji su se s obje strane mazali blatom (mokrom smjesom gline odn. žute zemlje i 
pljeve). Tako dobivene površine poslije su se mogle i okrečiti. Veće štale zidane 
su, kao i kuće, od prijesne cigle.[71]

Štalski tavan mogao je služiti 
kao sjenjak ukoliko štala nije bila 
previše niska. Za razliku od štala 
koje su se gradile u nizu s kućom, 
obično odvojene, početkom 20. 
vijeka imućniji domaćini počinju 
graditi štale postavljene okomito 
na kuću (“u lakat”). U takvoj 
zgradi štala se nalazi uz kuću i 
obično je spojena s njom nekakvom 
komorom, koja je ponekad s avlijske 
strane otvorena. Do štale je velika 
prostorija bez plafona[72], koja je sa 

zadnje strane, a obično i prednje, zatvorena velikom drvenom kapijom. Kroz 
tu prostoriju zaprežna kola mogu proći u stražnju avliju. Do te prostorije može 
se nalaziti još jedna štala ili prostorija koja služi kao sjenjak (ili za neke druge 
svrhe). Ta prolazna prostorija može služiti kao “ostava” za zaprežna kola (ili 
traktor u novije vrijeme) ili kao šupa u kojoj se drže razne stvari.

Tu srednju, prolaznu prostoriju neki nazivaju pajta[73], dok se češće pajtom 
naziva cijela ta zgrada (u tom slučaju za srednju, prolaznu prostoriju kaže se 
“pot_pajtom”). Kad bi se vozilo sijeno, voz sijena bi se utjerao “pot_pajtu” 
pa bi se s kola sijeno bacalo na štalski tavan ili u sjenik s druge strane. Neki 
domaćini imali su štale bez te posebne prostorije pa se sijeno na štalski tavan s 

[71] Kako su se gradile kuće u nekadašnjem Bolmanu, opisano je i na 16. stranici. Kako su se gradile kuće u nekadašnjem Bolmanu, opisano je i na 16. stranici.
[72]  Plafon (franc.) – strop, svod, tavanica.
[73]  Pajta u mađarskom jeziku znači “šupa”; od srpsko-hrvatskih rječnika riječ je zabilježena 

samo u Rečniku srpskih govora Vojvodine u značenju “šupa za seno”; potvrda potječe iz sela 
Lovre u Mađarskoj, koje se nalazi na Čepelskom otoku kod Budimpešte i koje je, prema popisu 
iz 2001. godine, jedino u Mađarskoj u kome Srbi čine većinu stanovnika (http://sr.wikipedia.
org/wiki/Lovra).

Slika	162	–	Kuća i grunt Jel’činih; crtež Milana 
Dvornića iz Belog Manastira
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voza istovaralo tako da se bacalo kroz poseban ulaz na krovu.

Pored štale, svaka kuća imala je i svinjac[74], koji se obično sastojao od 
obora i jedne ili više kočanja. Obor je vanjski dio, rijetko natkriven, ograđen 
drvenom ogradom, a kočanja je natkrivena i ozidana prijesnom ciglom. Kasnije, 
u 20. vijeku, imućniji domaćini prave čardake od prijesne cigle , ispod kojih se 
obično nalaze kočanje, ovog puta popločane ciglom (“flasterovane”), a obor je i 
dalje rijetko bio popločan pa je u njemu često bilo blata izmiješanog s đubretom. 

Da su Jel’čini bili bogati, vidi se i po tome što su imali dvije velike štale 
i pajtu, a pajta im je služila da se iz nje sijeno istovara na tavan iznad jedne i 
druge štale.

Žito su Jel’čini čuvali na kućnom tavanu, kao i većina bolmanskih 
domaćina u to vrijeme. Na tavan se moglo doći jedino merdev’nama, koje su bile 
u kubi, što znači da je žito bilo na sigurnom mjestu jer se zaključavanjem ulaznih 
kućnih vrata nepozvanim osobama onemogućavao pristup žitu. Na tavan se žito 
nosilo na ramenima, obično u vrećama, te istresalo tako da sloj žita ne bude jako 
debeo, pogotovo ako žito nije bilo suvo. Vlažno žito trebalo je prevrtati drvenim 
lopatama da se dobro osuši. U suprotnom, moglo bi se “upaliti” i istrunuti.

Plafon odnosno tavanski pod na kući Jel’činih, kao i u drugim kućama u to 
vrijeme, bio je napravljen od vitli. A vitle su letve ili stupčići na koje se namota 
zobna slama natopljena u blato od žute zemlje. Za pravljenje vitli koristila 
se zobna slama zato što je dugačka, a neki su upotrebljavali i šaš. Vitle su se 
postavljale između greda tako da su se njihovi krajevi uglavljivali u žljebove na 
gredama ili postavljali na letve prišivene na grede.

Plafon napravljen od vitli s donje je strane bio omazan blatom i okrečen, 
a s gornje, tavanske strane samo omazan blatom. Osim plafona od vitli, kasnije 
su se plafoni (uglavnom na trijemovima pajti i kuća te na drugim građevinama) 
pravili tako da su se na zidove i između zidova postavljale grede (kao i kad se 
radi s vitlama), potom su se s donje strane greda pribijale daske, obično lošijeg 
kvaliteta, koje su držale štukatur – trsku povezanu žicom i pribijenu za daske i 
grede. Donja strana mazala se blatom, kasnije malterom. S gornje strane greda 
postavljaju se daske boljeg kvaliteta, koje se mažu blatom odozgo. Na taj način 
između dva reda dasaka ostaje prazan prostor visok kolika je debljima greda. 

Avlija je obično bila ograđena drvenom ogradom – tarablom, a porte – 
ograde od pečene cigle – počele su se zidati početkom 20. vijeka. Nekada se 
avlija, a pogotovo bašča, ograđivala ukopavanjem stupova, između kojih se 
isprepletalo krupnije šiblje i pruće. Tako se dobivala solidna, ali obično niska 

[74] Za prostor u kome se drže svinje u Bolmanu se kaže  Za prostor u kome se drže svinje u Bolmanu se kaže svinjac, iako se za svinje upotrebljava 
riječ – krnci.
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ograda, koju je ker mogao lako preskočiti ili kokoš preletjeti, ali ipak preko nje 
nisu mogli prasci i manje svinje. Bašče su se nekad ograđivale i sjemencom, 
kako su u Bolmanu nazivali osušenu stabljiku konoplje. Sjemenca se donjim 
dijelom ukopavala u zemlju te struk do struka, obično u dva reda, slagao između 
ukopanih stupaca. Ograda od sjemence bila je dobra zaštite bašče od živine, koja 
je nije mogla lako preletjeti, no morala se često mijenjati. Obično se mijenjala 
svake godine. 

Bio ovakav ili onakav, bogataški ili sirotinjski, grunt je grunt i svako je 
gazda na svom gruntu i to se moralo poštivati. A od onoga svega što je bilo 
na gruntu Jel’činih, danas još postoji samo podrum ispod kuće te stari plavi 
jorgovan kraj ograde.[75]

Suživot

Bolman (uključujući i Novi Bolman i Majške 
Međe), kao i većina naselja u Baranji, bio je sredina 
u kojoj je živjelo više nacionalnih i vjerskih grupa. 
Srbi su bili najbrojnija grupa, ali su uz njih živjeli i 
Nijemci, Mađari, Hrvati, Romi, Jevreji. Po vjerskoj 
pripadnosti najviše je bilo pravoslavnih, zatim 
rimokatolika i luterana. Nacionalni i vjerski odnosi 
nisu se mogli označiti kao “bratstvo i jedinstvo”, ali 
su bili tolerantni i korektni. Nije, na kraju krajeva, 
bilo nikakvih razloga da bude drugačije.

Svaka grupa imala je svoju vjeru i svoju crkvu, 
“sad da_l’ je Bog jedan”, o tome ima svako svoje 
mišljenje. Ženilo se i udavalo za svoje, za svoju 

[75]    Jel’čini su dio porodice Ivančević, krajem 19. vijeka treće porodice po broju domaćinstava 
u Bolmanu. Petar Ivančević (1827-1888) bio je oženjen Draginjom Paprić. Njegovi sinovi 
Atanasija (1851-1912), oženjen Persidom Subotić (1861-1907), i Stanko (1854-1910), 
oženjen Vukosavom Lačanin (1855-1916) iz Lipove, nisu imali muških nasljednika jer su svi 
umrli kao djeca. Jel’čini su, kao i mnoge druge porodice iz Bolmana, generacijama umirali od 
tuberkuloze. Kako su ostali bez muških nasljednika, posljednji pravi domaćin bio je Atanasija 
Ivančević. Nakon smrti Stankove žene Vukosave, u kući Jel’činih vjerovatno nitko nije živio, 
sve dok je poslije Prvog svjetskog rata nije kupio moj djeda Ljubljen Nedić iz Iločca, nakon što 
je s porodicom optirao za tadašnju Kraljevinu SHS.
Dok su na ovom gruntu živjeli Jel’čini, komšije su im bili Kockari (sa sjevera), a komšije s 
istoka i juga također su bili Ivančevići. Zanimljivo je da su Ivančevićima kumovi bili iz porodice 
Bijelić, a oni kumovi porodici Janković, pa su tako Ivančevići kumstvom i preko kumova bili 
povezani s dvije tada najveće bolmanske porodice.
Danas ne znamo gdje su bile udane kćeri Jel’činih. Od svoje tetke Ljubice Kapetanović (1922-
2005) slušao sam da je njihova unuka Ljubana odselila u SAD. Mom djedi Ljubljenu komšije 
su bili Jankovići (sa sjevera), s istočne strane prvo porodica Kolar, onda Nedić (koja je po 
porijeklu također Kolar), a s juga prvo Ivančevići – Pušelj’ni, a kasnije Radišići – Kik’ni. 

Slika	163	–	Detalj srpske 
narodne nošnje – “ferta” 
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vjeru, što je bilo nepisano pravilo. Domaćini u selu, koji su se međusobno 
dobro poznavali, izbjegavali su prositi djevojku druge vjere. Prepreka nije bila 
nacionalna pripadnost, već vjerska, jer djevojka, ako se želi “vjenčat’ u_crkvi”, 
mora prihvatiti vjeru budućeg muža ili, što je za svakog domaćina bilo još gore, 
budući muž može prihvatiti ženinu vjeru. Kako su voljeli svoju, tako su poštovali 
i tuđu vjeru pa nisu ni pokušavali prositi onu djevojku zbog koje bi netko morao 
promijeniti vjeru. No, nema pravila bez izuzetaka. Bilo je slučajeva da su se 
momci pravoslavne vjere iz Bolmana ženili ženama druge vjere, uglavnom 
katoličke, pa čak nakon toga i prelazili u katoličku vjeru. Početkom 20. vijeka 
već su postojali građanski brakovi (tj. oni koji nisu sklopljeni u crkvi), uglavnom 
nacionalno i vjerski miješani, kojih je sve više od kraja Drugog svjetskog rata.

Nijemci i Mađari imali su posebnu školu u Novom Bolmanu. Postojali su i 
“svoji bircuzi”, za Nijemce i Mađare u Novom Bolmanu, a za Rome u Bolmanu 
nedaleko od Jezera, iako su svi mogli doći u svaki bircuz. U svakom slučaju, 
međunacionalni odnosu u selu nisu bili problem. Razlog za svađu uvijek je 
bio lične prirode i uglavnom se odnosio na komšijske odnose, poljske štete, 
dugovanja za kupljenu stoku i slično.

Jedni druge su, istina, ogovarali i međusobno 
se sprdali, ali su se isto tako i poštovali.

Potreba za putovanjem i trgovinom tražila je 
da se ima prijatelja i izvan sela, pa i izvan Baranje, 
posebno po Slavoniji. Nekad su domaćini iz Bolmana 
imali dosta poznatih po slavonskim selima, kod kojih 
su mogli zanoćiti ili bar napojiti i nahraniti konje i 
popiti rakiju kad su išli negdje na vašar ili su nekuda 
putovali. Isto je, naravno, važilo i za Slavonce kad su 
dolazili u Baranju. Napojiti i nahraniti konje mogli su 
kod poznatih u Bolmanu. Kako je u Bolmanu uvijek 
bilo mnogo stočara, u selo su često dolazili trgovaca 
stokom, koji su puno putovali i imali široki krug 
poznanika, a kad su se vraćali za Slavoniju, i tako su 
morali proći kroz Bolman na putu do kompe, koja je 

nekad prevozila preko Drave kod Narda.

Za vrijeme Monarhije politički život bio je sveden na minimum pa politika 
nije mogla biti razlog koji bi pogoršavao međunacionalne odnose.

Djeca, koja su se u Bolmanu skupa sigrala, pogotovo ona racka i šokačka, 
kad bi se posvađala i kad bi im, nakon plaženja jezika, beljenja i ostalih 
svađalačkih vještina, nestalo drugih načina prkošenja, sjetila bi se ruganja po 
nacionalnosti. Jedni drugima su vikali: “Šokac upo u lonac” i “Rac magarac” i 
slično, ali to nije značilo da se neće opet sigrat’ skupa.

Slika	164	–	Milan Vuković 
(1884-1935), Šokac iz 
Bolmana
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Treba spomenuti i slučajeve kumstva pravo- 
slavnih i rimokatoličkih porodica u Bolmanu, kad 
su Srbi krštavali djecu iz hrvatskih porodica.[76] 
Tako su pripadnici porodice Dobrokes bili kumovi 
porodicama Marjanović i Vuković, a pripadnici 
porodice Bojanin (Isajlovi) bili su kumovi porodici 
Antolović. Pri krštenju su čak djeca iz katoličkih 
porodica dobivala imena kumova koji su ih krštavali, 
kako je to već bio običaj. Zanimljivo je da su to 
“stara” kumstva koja su trajala generacijama.

Propaganda, kao prethodnica svakog rata, 
remetila je međunacionalne i međuvjerske odnose 
te donosila određeno međusobno nepovjerenje. 
Prvi svjetski rat i nestanak Monarhije pojačava 
propagandu i međunacionalni odnosu su na iskušenju. 
Nastala praznina nakon propasti Monarhije bila je 
idealan prostor da svaka propaganda dokazuje kako 
je Baranja baš njena zemlja.

Značajnija migracija stanovništva nakon 
Drugog svjetskog rata i neograničena moć 
propagande putem razvijenih medija, uz ostalo, 
donijele su i drugačije međunacionalne odnose, koji s 
nekadašnjim međunacionalnim odnosima imaju sve 
manje zajedničkog.

“Od	svijeta”
 Biti “od svijeta” nekad je u Bolmanu bio statusni 

simbol, koji je značio da netko pripada uskom krugu 
najbogatijih i najznačajnijih porodica. Oni koji su bili 
“od svijeta” bili su ponosni na sebe i na svoj status 
i sami su sebe smatrali vrednijima, jer da nisu bili 
vredniji, ne bi im drugi priznavali da su “od svijeta”. 
Kad je netko hvalio djevojku, bilo je važno pomenuti 
da potiče od što više bogatih porodica, pogotovo ako 
nisu sve bile iz Bolmana (“Ko_s’ njez’ni iz Bolmana, 
ko iz Bana, ko iz Kačvole, Kišvalube, Monoštora, 
Suljoša, Tarde! Šta ti misliš!”). Ako si – “fala 
Bog’” – “od svijeta”, moraš paziti s kim se družiš 
(a posebno to moraju paziti žene i djevojke), s kim 
stojiš na ćošku, pred bircuzom i na sličnim mjestima, 

[76] Prema sjećanju  Prema sjećanju Vidoje Bijelića.

Slika	165	–	Jovo Kolar 
(1904-1926), Šokac iz 
Bolmana

Slika	166	–	Joco Lukačević 
(1884-1907), Šokac iz 
Bolmana

Slika	167	–	Stevo Vuković 
(1909-1939), Šokac iz 
Bolmana
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s kim sjediš u bircuzu, s kim celivaš u crkvi i tako redom. Mame i májke naročito 
su pazile da se njihovi “od svijeta” ne druže s nekim “divijim” i s makar_kim, 
učile su ih da znaju “čiji_s’” i da se tako i vladaju. Kako se nekad po govoru 
znalo “ko_j’ od našeg svijeta”[77], jer se govor baranjskih Raca jasno razlikovao 
od govora baranjskih Šokaca (tu je Bolman bio izuzetak – u Bolmanu su i Šokci 
govorili racki), pa kad si neđe, nije se uvijek za nekoga znalo “je_l’ od svijeta” 
i zato se trebalo kradom pitati nekoga ko to zna: “Je_l’ od svijeta?” (a to se nije 
pitalo nekoga ko nije “od svijeta”). Jer, “šta ti misliš, da te neko vidi s makar_
kim, je_l’ znaš kaki_j’ svijet, oma će nešt’ nadivan’ti i nalajat’”.

Podjela na one “od svijeta” i sve druge osnovna 
je i najvažnija podjela u nekadašnjem Bolmanu. 
Ona se odnosila na sve koji su živjeli u Bolmanu i 
svi su je prihvatali, kao i nepisana pravila vezana uz 
tu podjelu. Svako je trebao tražiti “seb’ jednakog”, 
znači istog imovinskog stanja, s njim se družiti, 
raditi, sjediti u bircuzu, stajati na sokaku, njima slati 
djecu da se druže, kod njih prositi djevojku i slično. 
Svaki pokušaj “preskakanja” izazivao je podsmijeh 
i žaljenje.

I oni “koji nis’ od svijeta” nisu bili svi isti. I 
među njima je bilo raznih fela i nisu svi bili istog 
ranga.

O odnosima bogatih i siromašnih zanimljivu 
priču ispričala je Justina Novaković, koja se sjeća 
svog djetinjstva i mladosti:

“Niko nikome ni_bliz’! Kaki[78]!

Kad je bila igranka, idemo na igranku i sirotiji i bogati. Niko se nije ćio 
uvatit’ do sirotinje. Ono, cure su se znale poslagat’ jedna do_druge, nije ko sad 
da idu u parov’ma. Kaki da se bogati momak pokloni, da ide sa siromašnom 
curom igrat’, iako_j’ ona možda bolje znala igrat’.

Ignjatija Horvat iz Karaševa – to_s’ bil’ bogati ljud’, al’ on nije gledo 
koja_j’ bogatija, koja_j’ siromašnija. Jedampta_j’ došo do_mene, poklon’jo se 
i kaže:

– Molim, Juco!

– Šta – reko’ – ‘oćeš, Ignjatija!

[77] Od našeg svijeta – onaj, ona ili oni koji su naše (pravoslavne) vjere; taj izraz treba 
razlikovati od izraza “od svijeta”. 

[78] Kaki – ovdje: ni u kom slučaju. 

Slika	168	–	Anka, rođena 
Stanisavljević (stoji desno), 
i Mladen Jerković (sjedi; 
Bolman, prije 1940)
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– Pa, ajmo igrat’.

Al’ ja sam se začud’la što_j’ on došo zarad mene da ja idem š_njim igrat’. 
Začud’la se, da!

*	Ni	ruvo	se	ne	smije	pritaknit’

Jelena Kurjač’ca[79] šila_j’ novo ruvo kod teta-Jolanke. Već se pročulo da 
ja znadem nešt’ oko toga, oko šića radit’. Teta-Jolanka mene pita bi_l’ ja ćela 
nešt’ njoj rukom šit’, da se ne osipa, jel nekad nis’ bile take mašine ko danas. 
Pristanem.

Ja sam to rad’la, šta ja znam kol’ko. Za Petrovo se svako ponavljo. 
Kurjač’ca i Anica Emesova_s’ kup’le jednako ruvo. Kurjačic’ je to bilo strašno 
što Emesova cura ima tak’o isto ruvo. To_j’ bilo prvo. Drugo, sustavi[80] ona 
mene i pita:

– Je_l’ istina da_s’ ti išla šit’ kod teta-Jolanke? – Ja sam znala da će me to 
pitat’ jel mi teta-Jolanka kazala. Napravim se luda i kažem:

– Jesam, i baš tvoje sam šila. – Okren’la se od mene i otišla i nije me više 
ništ’ pitala. I to_j’ bilo strašno ako neko pritakne tvoje ruvo, a ne nešt’ drugo.

*	Novci	koštaju	više	od	‘jedinica’

Nekada kad smo išli u_škul’ i kad naš uč’telj Jovo Vojvodić digne Nad’, 
ona ništ’ ne_zna kazat’, ni hm ni a. E, al’ kad izađe napolj’, onda se zna čija_j’, 
a ja ničija.

Kadgođ, dok smo bile djeca, išle smo ja i Ljuba kupovat’ čokolad’, tu đe_j 
Radojin bircuz, tu_j’ onda bijo i bircuz i dućan, djeda-Živko i baba-Ljuba_s’ 
to vod’li. Da_b’ mogle kup’ti čokolad’, trebalo_j’ dat’ i ‘jedinica’[81] i novaca. 
Kol’ko sam ja dala ‘jedinica’, isto_j’ tol’ko ona dala novaca. Izašle mi napolj’, 
Ljuba otkine jednu kocku i kaže:

– Ev’, ovo_j’ tvoje!

– Kak’ to? Kol’ko sam ja dala ‘jedinica’, tol’ko_s’ ti dala novaca.

– Ne, ne! Moj’ novci više koštaju neg’ tvoje ‘jedin’ce’!

*	U	crkvi

U_crkvi_s’ neke familije imale svoje mjesto:

– To_j’ moje mjesto, moje familije, ja tu stojim!

[79] Sestra Sestra Milorada Đurića – Kurjaka. 
[80] Sustav’ti – zaustaviti. 
[81]  Jedinice – naziv za jednu vrstu kupona kojima se nakon Drugog svjetskog rata mogla 

kupovati roba.
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Najviše u ženskoj crkvi, manje u muškoj. Dođe tak’ neka i stane. To_j’ 
njez’no mjesto, ona će tu stat’, ti se pomakni. U crkvi se stoji tak’ da starija 
osoba bude natrag, cure skroz naprijed, pa mlađe žene, pa starije. Al’ kad dođe 
neka zagrižena, pa stane preda_te, pred dijete, onda ništ’ ne vidiš!

Kod celivanja u crkvi, ak’ 
nemaš neku svoj’ koleg’cu, nećeš 
celivat’ sa sirotinjom, a sramota_j’ 
da ideš sama, pa i ne_ideš celivat’. 
Sad više nije sramota ić’ sama i 
sama celivat’.

Nekada kad si se ćela druž’ti, 
druž’la si se s približno istim 
godištem svog ranga i kol’ko i’ je 
bilo, tol’ko_s’ imala drúgā. Ako 
žena ima žensko dijete, a tu_j’ neđe 
istog ranga ko neka druga žena koja 

ima ćer isti’ godina, e sad će ić’ tam’, i mat’ i ći[82], nek’ se njijeve ćer’ druže.

*	Kod	bogatiji’_s’	peti	točak
Kad sam se ćela udat’ za Mladena[83], kažem ja to mojoj tetka-Pel’	a, tetka-

Pela men’ kaže:
- Znaš šta! Neć’ ti kazat’ da ti to moraš urad’ti. Ja ti preporučujem da se 

udaš jer je Mladenova familija siromašna, a kod bogatiji’_b’ bila ‘peti točak’. 
Govor’li_b’: Šta zna ta šljep’ca?, a imaćeš šest jutara zemlje!

Mene_j’ kuma-Justina[84] krstila, a kumov’ su me ćel’ uzet’ kad je moja 
mat’ umrla, da me od’rane, al’ moj brat nije dao. On’ su mi prusluk naštrikal’ u 
tri boje: bordo, roza i bijela angora, i fertu naprav’li s naštikovanom[85] ružom.

I danas, kad gospodin[86] u crkvi iznosi tajnu[87] i kad kaže ‘udovice i 
siročad’, dok Mladen nije umro, nije me diralo, al’ kako_j’ Mladen umro, sad 
me dira jel sam bila i jedno i drugo.

Sirotinja_j’ imala više za vrijeme Tite[88]. Tito_j’ sirot’nju digo.”

[82] I mat’ i ći – i majka i kćerka.
[83] Mladen Novaković – Kurza.
[84] Justina Dorić – kćerka Jove i Slavke Dorić, sestra Romana Dorića, kasnije se udala za 

Vojina Bošnjaka – Baćića.
[85] Naštikovati – ukrasiti vezom.
[86] Gospodin – sveštenik. Pravoslavni vjernici riječju “gospodin” ne nazivaju Boga, za 

Boga upotrebljavaju riječ “Gospod”.
[87] Dio pravoslavne liturgije.Dio pravoslavne liturgije.
[88] Josip Broz Tito (1892-1980), predsjednik Socijalističke Federativne Republike Jugo-

slavije (1953-1980).

Slika	169	–	Žene idu za đurđevskom litijom 
(Bolman, 1952)
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“Vi se u Bolman’ sam’ pravite bolji jedni od drugi’!” ocjena je koja se 
često mogla čuti od osoba izvan Baranje, neopterećenih domaćim običajima i 
navikama. Naravno, nije tako bilo samo u Bolmanu, već u svim baranjskim 
selima u kojima su živjeli Raci, a manje-više i u ostalim baranjskim selima.

Jedna od rijetkih stvari, u kojima nije bilo važno tko je “od svijeta”, bila 
je kumstvo. Staro kumstvo se cijenilo i prelazilo se preko toga što kum nije 
“od svijeta”, pogotovo kad se starina kumstva mjerila generacijama i kad su 
bila starija od sto godina. Staro kumstvo rijetko se prekidalo, upravo suprotno: 
nastojalo se održati ukoliko je god bilo moguće. Ako je kum bio siroma, a trebalo 
je da kumuje u svatovima nekome “od svijeta”, nije bilo druge nego da mu se 
to omogući, ali tako da se ne mora stidjeti i da sve bude “valjano”. Kako je i 
drugim učesnicima u svatovima obično bilo poznato da je kum siroma, domaćin 
je pazio da nitko ne “ide preko kuma” i da se “ne sili” te da se kum poštuje i da 
ga nitko “ne gazi”.[89]

Na kuma se nije smjelo zaboraviti ni prije ni poslije svatova, kao ni na 
siromašne bliske rođake. Selo je osuđivalo one “od svijeta” koji nisu pomagali 
svojim siromašnim rođacima (braći, sestrama) i kumovima, ali se isto tako 
očekivalo i od siromašnih rođaka i kumova da zauzvrat pomognu u poslu, kojeg 
je kod onih “od svijeta” i bogatijih uvijek bilo “preko glave”.

Kum i kumstvo nekadašnjim su Bolmancima bili toliko važni da se zbog 
toga prelazilo preko svih podjela. Kum se, kad bi došao u kuću, čak ljubio i u 
ruku, a kad bi se sjedilo “na_klup’ pred_avlijom”, a naišao bi kum, bio je običaj 
da se ustane i tek tad pozdravi kuma.[90]

На	пут	се	спремам

Мал’ по_мал’ и оно најљепше прође. Не знаш ни кад, а дође старост. 
А старост опет не дође сама, обично скупа с њом иду болести, али оно 
најљепше и најбоље прође.

“Ајд’ сад ти мен’ каж’ у чем’ ми је то живот прошо” – кажу да 
је приповиједо неко чије се име данас више и не памти. – “Кад сам биjо 
дијете, биjо сам сирома и моро сам служ’ти и радит’ док су се друга дјеца 
сиграла. Рад’јо сам, што кажу, и светком и петком. У цијелом живот’, 
вјерово ти мен’ ил’ не, нисам се ни једамп’та најео ни напијо вина онак’, 
да кажем, поштено. Чуво сам да имам свој’ кућ’, свој грунт и мал’ земље. 
Сад кад сам стеко неку кућиц’ и мал’ земље, кад имам и јест’ и пит’ кол’ко 
оћ’, разбол’јо сам се и треба ми умријет’”.

[89] U smislu da nitko ne smije kršiti svatovska pravila i omalovažavati kuma zbog njegovog  U smislu da nitko ne smije kršiti svatovska pravila i omalovažavati kuma zbog njegovog 
siromaštva. Domaćin je morao paziti i na svoju, a pogotovo na mladinu rodbinu. Poštovanje koje 
sam ukazuje kumu morali su slijediti i ostali svatovi. 

[90] Prema sjećanju  Prema sjećanju Radovana Stojanovića. 
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“Треба умријет’” говор’ли 
су неки сасвим јасно и отворено.

Не мисли се ту на случајеве 
ко_кад је нека снаја била болесна, 
па мислила да ће умријет’, и ако 
је нека друга жена дође виђет’, 
она јој каже: “Eт’, видиш, 
тешкот[91] сам ти болесна, ја_ћ’ 
умријет’, виђећеш кад ти кажем, 
вићеђеш”. И пошто ће, јелда, 
умријет’, треба се брин’ти и 
за_даћ’: шта ће се куват’ и шта 
ће се јест’, и не сам’ то, у којој 

ће се кастрол’ шта куват’. Да олакша посо чељади која остају послије 
ње, наред’ла им је које ће кокош’ заклат’, шта ће куват’, у ком лонцу ће 
пристав’ти суп’, а у ком’ паприкаш, у којој ће кастрол’ пећ’ месо, ко да 
мијеси пит’ сас_маком, а ко пит’ сас_орас’ма. Слуша то њезин свекар и 
све се онак’ једи у_себ’ и врпољи на стол’ци ко мало дијете. Слуша как’ 
снаја наређује из кревета и кипи. Кипи и још увијек шути, ал’ кад је снаја 
казала: “A ону жуту кастрол’цу узмите и награб’те маст’ за пећ’ пит’, 
ал’ немојте узвр’, не треба тол’ко”, није мого више издурат’, већ устаде 
са стол’це из ћошка ђе_ј’ сјед’јо и викне: “Та Бога ти твог сјајног, нис’ ти 
болесна, не’ш устат’ из кревета!”

Не мисли се, дакле, на такве случајеве, већ се мисли на случајеве 
кад је нетко право болестан или стар и осјећа да више није далеко ни тај 
тренутак. Није далеко, ал’ још није стиго све казат’ и сад је прилика’ да 
каже још нешт’ важно што није казо цијели живот.

Моја мáјка Лата тако је казала попу Паји: “Господ’не, морам 
вам нешт’ казат’, ал’ немојте се наћ’ увријеђен. Кад ја умрем, немојте 
прескакат’ кад ме будете опојавал’”.

И кад се то стварно десило, они који су знали за те њене ријечи и 
пратили опијело, кратко су прокоментарисали: “Сведно_ј’ прескоч’јо!”

Житеjскоје	море...[92]

“А, ласно_ј’ умријет’!”[93], рекли би некад Болманци кад би чули да је 
нетко умро, посебно нетко коме још није било вријеме и “ред”.

[91]  Тешкот – исто што и тешко.
[92] “ “Житејскоје	море	воздвизајемоје...”, израз из “Погребног појања” (Требник, 1983); 

у пријеводу то значи: “Море живота узбуркано буром искушења” (Требник, 1998). 
[93] У смислу да има много болести од којих се може разбољети и умријети.  У смислу да има много болести од којих се може разбољети и умријети. 

Slika	170	–	Ido Vuković u “špitalu” (bolnici) 
decembra 1914. godine
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* Оглашавање црквених звона

Црквена звона оглашавају да је нетко умро. 
Велико звоно звони три пута ако је умрла мушка 
особа, два пута ако је умрла женска особа, а онда 
звоне сва звона. Некад је за дијете звонило само 
једно звоно. Гдје год да се затекну, чувши да звона 
оглашавају нову смрт, сви Болманци застану и 
чекају да чују колико пута ће звонити звоно и 
настоје да што прије сазнају на кога звони.

Прије или касније зазвони звоно за сваким.

А звона се далеко чују, далеко у_атар. Чују 
их и они који су у Чиклукама, у Пијесковима, у 

Међама, у Виноградима, на Браскочу, у Утрнама, у Бостанима, у Сепежима, 
на Ливадама, у Старом Болману, у Новом Болману.

Диване да се кадгођ нека Јелена завад’ла са својим братом Симом 
што_ј’ јој он осто дужан некол’ко крајцара кад су се дијел’ли. Дуго времена 
нис’ диван’ли. Чула она как’ диване да_ј’ Симо болестан па мисли: “Ајд’ 
идем се помир’ти ш_њим, доврага и крајцаре”. Крен’ла она Сим’ној кућ’, 
кад чује звони звоно, неког оглашава. Пита првог кога_ј’ вид’ла ко_ј’ умро. 
“Нис’ чула? Твој Симо!”. Остаде так’ да се она није стигла помир’ти сас 
братом.

С католичке цркве звонило је једно звоно. Ни с православне ни с 
католичке цркве звона нису звонила на оне који су се сами убили, који нису 
умрли “Божијом вољом”. За самоубицама звона нису звонила ни у другим 
селима, а тај се обичај углавном задржао до данас. Изнимка су била мјеста 
с више цркава – православних и католичких, у којим је на једној од цркава 
“четврто” звоно ипак звонило и у том случају.

По звуку звона, сматрало се у Болману, могло се знати и то да ли је 
умро неко богат или сирома. Ако је умро богат, и “звона друкчије звоне”, 
онако “надугачко, да се све разлијеже и ваздан цинцуљају”.

“Испустио је своју племениту душу”, рекло би се лијепо, обично 
у посмртном говору, кад нетко умре. Болманци су, међутим, говорили: 
“умро_ј’” или “умрла_ј’”, али су знали казати и простије, поспрдно: 
“бац’јо_ј’ каш’ку” или “итнијо_ј’ каш’ку”, али и “пр’но_ј’ у фењер” и слично. 
Дједа-Друшкан[94] је знао рећи: “Имамо увијек спремити’ новаца ако неко 
треви прдекнит’!” Такви изрази употребљавали су се и употребљавају 
се у шали, а за оне које су мрзили, Болманци би рекли: “крепо_ј’” или 
“црко_ј’”.

[94] Дједа-Друшкан – један од надимака Војина Бојанина или Војина Џаниног. 

Slika	171	–	Sofija Janković 
(1898-1920), umrla od 
tuberkuloze
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* Умирало се од свега и 
свачега

А_стварно_ј’ некад 
било ласно умријет’. 
Умирало се од свега 
и свачега. Свештеник 
Прокопије Станковић 
у матицама умрлих 
од средине 19. вијека 
наводи и болести од 
којих су поједине особе 
умрле или разлога смрти: 
сува болест, напрасно, 
фрас, грозница, водена 
болест, обична болест, 
велика слабост, хектика, 
главобоља, врућица, жу- 
тјен’ца, загушеније кро- 
виј, гњила болест, ва- 
трена болест, оспице, 
стезање перси, аспа, 
колера, протисли, шлог, 
кашаљ, тербухобол, не- 
умјереноје питије ра- 
кии, упала цријевне опни- 
це, природнаја слабост, 
старост. Чест разлог 
смрти било је и 

“тјажелоје порождeније”. У 19. вијеку неколико десетина жена умрло је 
на порођају. Најмање једном годишње једна би жена умирала на порођају. 
При томе би убрзо умирало и њено тек рођено дијете, а често након тога и 
друга њена дјеца, пошто се о њима други укућани обично нису бринули као 
мати. Умирало се највише од плућних болести, грознице и разних зараза, 
а дјеца од фраса.

Прије смрти било је пожељно исповједити се, осим у случају 
напрасне смрти, и Прокопије Станковић на много мјеста биљежи: “Чрез 
небрежниј родитељеј не исповједилсја”. Било је и случајева убистава или 
умирања од посљедица рањавања: Станко Доброкес 1840. године,” ибо 
чрез... једнога убиен бист”; исте године убијен је и Симеон Мишљеновић, 
“воиник бист”. Неколико година касније, убијен је Аксентиј Миросав�, 

Slika	172	–	Dva imenjaka i prezimenjaka: Petar Grujić 
(1895-1919), sin Milana Grujića, i Petar Grujić (1901-
1918), sin Dionisija i Draginje Grujić

Slika	173	–	Sestre Jovanka Marković, udana Janković 
(1916-1936), i Milka Marković (1906-1934)
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“житељ сомборскиј, убиен од невједомиј људје”; 1849. године убијен је 
Петар Доброкес, стар 32 године.

Убистава, погибија несретним случајем и утапања у води било је и 
у другој половици 19. вијека: 1856. године Макрена Марић, 4 године, 
“случајно от парити, пре пол осам часов”; 1858. године Живко Дмитрић, 
8 година, “у води утопиос, јунија 25”; исте године 26. јулија, мали Аврам 
Кожић, стар 8 мјесеци, умире “врелом водом опарен”; 1863. године Јован 
Бојанин, 8 година, “удављеније во водиј 23 августа”; 1865. године Петар 
Бијелић, 28 година, “во ствари убиен”; 1866. године Петар Доброкес, 
2 године, “врелом водом опарен”; исте године Стојан прозван Радован 
Бојанин, 38 година, “удављеније во водах”.

Онда 1868. године Ана Костић, 69. година, “мертва обрјетена[95] на 
пути”; исте године Радивој Страјнић, жилир, “во кљети својеј обрјетен 
мертав”; 1871. године Стефан Јовановић, 30 године, “удављеније во 
водах”; 1872. Јован Бојанин, 39 година, “несмотренијем убилсја пушком 
– 9 јануара”; исте године Јован Опанчар, 7 година,”удављеније во водах 
17 јулија”; 1874. године Павел Бијелић, 11 година, “несретним случаием 
убиен”; 1876. године Аркадиј Петровић, 4 године, “удављеније в бунару”; 
1879. године Милош Марић, 51 година, “ убиен в ствари од сина својего”; 
1880. године Благоје Стојаковић, малокућанин, 46 година, “во ствари 
убиен”; 1885. године Адам Петровић, 29 година, “случајно убилсја”.

Прво је, године 
1887, мали Сава Гојко-
вић, 5 година, страдао од 
“удављенија во источ-
ниц”, а онда је дошло 
до обрачуна какав, бар 
по посљедицама, није 
забиљежен у Болману 
ни прије ни касније: 
Бранко Бијелић, 37 го-
дина, супруга му је 
била Стојана Бошњак, 
”биенијем поврежден, ље- 
каром развидан”, умире 
9. априла. Освета је 
стигла исте године, кад је 

26. новембра “пушком убиен” Петар Коцкар, надничар, стар 45 година, 
супруга му је била Ана Вељковић,”чрез љекара развиден”.

[95]  Обрјетен(а) – нађен(а).

Slika	174	–	Otac i sin Dimitrije (1877-1928) i Samuilo 
Anđelić (1900-1918)
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Године 1893. умро је и Симо Марић, један од два сина почившег 
Милоша Марића, стар 25 година, “полудио и угушио се”.

Нарочито понижавајућа смрт за некадашње Болманце била је кад 
нетко умре сам, негдје у пољу, те касније буде “обрјетен”. Сматрано се да 
је то казна за некога тко је био зао и лош. Очекивало се да зли људи и жене, 
лоше нарави и “погани”, тешко умиру. Кад се то не би десило, говорило се: 
“Каки_ј’ биjо, а умро_ј’ ко тица!”[96].

Велика смртност, посебно дјеце, чак и од обичне упале грла и високе 
температуре, била је посљедица лоше здравствене заштите, које у неким 
дијеловима Монархије готово да није ни било. Уз то и навике становништва 
биле су један од разлога таквог стања. Умјесто да су ишли доктору, тадашњи 
су Болманци ишли врачарама, лијечили се сами на разне начине, а разлоге 
болести тражили су у баченим чинима и врачкама, а не у зарази. Дјеца 
су умирала због лоших услова живота, али и због небриге и шкртости 
кућедомаћина (“Бог дао, Бог уз’о”). Ако би се и одлучили за доктора, обично 
је то било у задњи тренутак. А чак и кад су хтјели отићи до доктора, многи 
нису имали чиме платити његове услуге па су се препуштали судбини. У 
то вријеме ни медицина није била посебно моћна тако да се често умирало 
и од болести које су данас потпуно безазлене.

* Припрема саране

“Божја воља!”, рекли би и остало им је само да жале за покојником 
или покојницом, иако након смрти некога у фамилији није било времена за 
жалост. Требало се побринути за много тога: од самог спремања и облачења 
умрле особе, прављења сандука, кога је домаћин обично правио сам, до 
припреме јела и пића. Кроз кућу су марширале редуше, трчало се и радило, 
кувало и пекло и, наравно, јаукало.

[96] Према изјави  Према изјави Јустине Новаковић.

Slika	175	–	Ostalo im je samo da žale: Petru – Peri Paníćevu i Sofiji Janković, nakon prerane 
smrti sina i dvije kćeri
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А јаукање је био посебан ритуал по коме се мјерила жалост за умрлом 
особом. Неке жене су биле прави мајстори јаукања и сви су их слушали са 
сузама у очима. А након укопа, зна се: даћа.

“Код покопа, женидби и крштења држе прекомјерне гозбе те их 
се не желе одрећи”[97], пише пописивач грофа Сеченија 1785. године о 
Болманцима.

Поред жалости, домаћин се морао бринути о томе “шта ће свијет 
казат’” те да има свега “за душу” покојника. Обично се “за душу” покојника 
прво испијала чашица ракије или чаша вина.

* Конак

Од памтивијека у Болману постоји обичај да се иде на конак кад нетко 
умре. На конак се иде увече у кућу умрлог док покојник лежи на одру, обично 
у предњој, најуређенијој соби. Крај одра се очита молитва, након тога 
ближа родбина обично остаје крај одра, а остали одлазе у друге собе, гдје 
их редуше служе вином и ракијом. “Не_ваља” одбити пиће, бар неколико 
гутљаја, јер “ваља се”, “за душу”. На конаку се “диван’ло” и “дивани се”, 
но није приличан сваки диван. Пиће и јело “за душу” покојника задржало 
се и све до наших дана кроз обичај конака и даће и то је једини обичај 
који је не само преживио вијекове, већ се временом и развио и проширио. 
Такођер, то је једини обичај који су прихватили сви они који су дошли у 
Болман, без обзира на нацију, вјеру и остало, па је један од најстаријих, 
али и најзаосталијих обичаја, “пиће и јело за душу”, опстао све до данас 
и вијекови му не могу ништа. “Гледал’ су да се тим јелом задовољи душа 
оног ко_ј’ умро, ко да дајеш том што_ј’ умро”.[98]

* Даћа

Након укопа слиједи(ла је) даћа, а даћа се спрема од тренутка смрти 
јер треба припремити месо (заклати кокоши, прасе, крме), набавити лебац 
(треба замијесити и испећи доста леба), испећи пите с маком и с орасима 
(спремити мак и орасе, наћи тепсије и договорити тко ће их пећи, а обично 
их пече нека од жена из комшилука или родбине). Но, није ни то све. У 
кућу покојника треба пренијети столице и астале из комшилука да они 
који дођу на конак и даћу имају гдје сјести, наћи штампле у које ће се 
точити ракија те чаше за вино.

Јелом и пићем одавала се почаст умрлој особи и није се шпарало на 
томе. Што је била већа жалост, то се више јело и пило и то се мање жалило 
на трошку. При свему се морало држати “реда”, о коме су обично бринуле 

[97] Стјепан  Стјепан Сршан: Барања 1785. године, стр. 206.
[98] Према изјави  Према изјави Јустине Новаковић.
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старије жене. Прво су се закривала огледала у кући, затварале мачке и пси 
(да не би прескочили одар) и тако редом.

Увече, на конаку, домаћин би одредио тко ће копати раку. Обично су 
то радила три човјека који се зову “укопници”. Обичај је био да се масовно 
иде на сахрану, осим кад би било посебно лоше вријеме. Ако током сахране 
пада киша, вјеровало се да је покојнику било жао умријети.

На крају опијела целивао се крст који свештеник поставља на сандук. 
Крст прво целивају најближи рођаци, а онда и сви остали.

У стара времена, кад није било чаша и срчета, пило се из флаше, како 
ракија тако и вино. Исто тако некад се на даћи нису постављали тањири, 
већ се јело из чанка или других посуда, с тим да је сватко тко долази на 
даћу требао понијети кашику. На даћу се звало, а и данас се зове – обично 
то раде укућани умрлог, али је могао доћи тко год је хтио.

Конак и даћа често су се знали претворити и у нешто друго, а не у 
жалост. Од силног дивана на конаку се знао понекад присутнима отети и 
смијех, чак и грохотом, док нетко строг не би викнуо и расрдио се. Диване 
тако да је неки Влајко Кнежевић пјевао на даћи свог кума: “Пуче пушка на 
Балкану, то још није било, први топ је испалио Кнежевић Данило”.

- “Немој, куме, ово је даћа”
- “Не, кум је вол’јо ту пјесму, зато то пјевам”.

С даћом се није почињало док не стигну укопници, а кад стигну, и 
они сједну за стол. При доласку са сахране у кућу умрлога сви перу руке и 
трљају их комадом цријепа или камена који се узима из воде те пуштају да 
се руке осуше, не треба их брисати. На челу нанизаних столова обично је 
остављан поклопљени тањир, симболично намијењен покојнику. У неким 

Slika	176	–	“U dobro_j’ su on’ ladov’ni”: Kosa Janković (1903-1923), Kristina Kupinić 
(1908-1926), Milanka Janković (rođena Kupinić; 1892-1925) i njen suprug Ranko Janković 
(1890-1922)



396 Jovan M. Nedi}

кућама се у тај или други тањир након даће стављало јело, а тањир стављао 
негдје уз ограду. С јелом се почиње након што се очита молитва и након што 
обично једна од редуша окади простор гдје се одржава даћа. Јело завршава 
питом, а након тога опет се окади исти простор. Тада се сви дижу од стола, 
чак и ако нису завршили с јелом, и одлазе. На тај се начин спречава да се 
даћа претвори у сједељку којој нема краја.

Кад се одлази с даће, у новије је вријеме обичај да се запакује комад 
пите, а ни домаћин и ни било тко други од укућана не смијe пратити госте 
који одлазе. Осим тога домаћин и укућани не враћају позајмљене столице 
и столове, то раде редуше.

* Погреб и парастос

Сутрадан након сахране, ујутро, иде се на погреб.[99] На погреб иду 
најближа родбина и чланови породице. Трипут обиђу гроб, сваки пут руком 
загребу земљу на гробу и сваки пут кажу “дођосмо и погребосмо те” или 
слично те онда залију гроб црним вином.

Четрдесет дана након сахране покојнику се одржава парастос и 
поново се сакупљају гости.[100]

Кад неког сахране, у Болману кажу да тај или та “носи вод’” све док 
не умре нека друга особа. И данас је у Болману обичај да обавезно нетко из 
куће умрлог иде на сахрану особе која сљедећа умре у селу.

* Надгробни крстови и споменици

Умјесто дрвених, подизање камених надгробних крстова био је 
обичај и у 18. вијеку, а камени споменици интензивније се подижу од краја 
19. вијека.

Најстарији споменик на болманском гробљу, који има колико-толико 
читљив натпис, потиче из 1803. или 1804. године[101], но данас се не налази 
на свом првобитном мјесту.

* Болманско гробље

Гробље у Болману дијели се на четири дијела: православно, 
римокатоличко, лутеранско и јеврејско. Није познато гдје су се сахрањивали 
странци, а гдје непознате особе, али се зна да је на самом гробљу постојала 

[99] У стандардном језику ријечи  У стандардном језику ријечи сахрана и погреб су синоними. У Болману се 
употребљава прва ријеч (у дијалекталном облику сарана), а друга означава обред сутрадан 
ујутро након сахране. 

[100] Опширнији опис посмртних обичаја барањских Срба може се наћи у књизи  Опширнији опис посмртних обичаја барањских Срба може се наћи у књизи 
Милана Дворнића Ој Видово, Видово, стр. 79-88.

[101] Име на споменику није до краја читљиво па није јасно да ли се ради о  Име на споменику није до краја читљиво па није јасно да ли се ради о Михаилу 
Дорићу, умрлом 1803, или Максиму Дорићу, умрлом 1804. године.
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кућица у којој су они “лежали” до сахране. Није познато да ли је у Болману 
била пракса да се самоубицама не допушта употреба црквених носила, али 
је познато да су се самоубице (и, што је нарочито неправедно, убијени) 
у православном гробљу сахрањивали “на шанцу”, који је био с источне 
стране гробља, док су се с јужне стране православног гробља сахрањивани 
Роми. 

Гробове предака фамилија одржава и чисти траве и све док постоји 
нетко жив из те фамилије. Кад нестане фамилије, гробове је често одржава 
родбина јер је “срамота да буду у трав’”.

* У спомен покојницима

У Болману је и данас обичај да се на Бадњак, обично послије подне, 
одлази на гробље и да се на сваком гробу оставља јаб’ка и орас. На трећи 
дан Ускрса на гробље се доноси шарено јаје, на Спасово трешње, а на 
Преображење грожђе.

Нарочито важну улогу имала је и има 
свијећа. Настојало се, ако је то икако било могуће, 
да се умирућем у тренутку кад умире стави 
свијећа у руку и држи, “да не умре брез свијеће”, 
што је зависило о сналажљивости чељади у кући. 
Покојнике се испраћало са свијећама, а обичај 
доношења цвијећа и вијенаца није постојао. 
Свијеће се купују у цркви и пале на гробу, 
посебно о задушницама и уочи великих светаца, 
али и на годишњице смрти. Свијеће су се палиле 
и у цркви, сваки пут кад се ишло у цркву, што је 
и данас обичај. Оцу и мајци, а често и дједовима 
и бабама, нису се палиле само свијеће, него и 
дуплијери[102], обавезно на дан крсне славе, а ако 
је било могуће и за велике свеце (Ускрс, Божић, 
Духове, Петрово).

Свако_ј’ гледо да има неког ко ће остат’ 
послије њега и коме ће остав’ти све што има, па 

и ону икон’[103], ил’ бар’ да му има ко пруж’ти кор’ леба кад остари те да 
га има ко испратит’ кад умре и понекад упал’ти свијећ’. Зато се вољело 
да се иде “по ред”[104].

[102]  Дуплијер – велика и дебела свијећа која дуго гори.
[103] Она икона – икона свеца који се слави као крсна слава. Син насљеђује исту славу 

па у кући стоји икона истог свеца све док фамилија постоји.
[104]  По_ред’ – значи да прво умиру старији.

Slika	177	–	Duplijeri 
zapaljeni u bolmanskoj crkvi



398 Jovan M. Nedi}

Често, међутим, није ишло “по_ред’”, што је довело до нестанка 
многих болманских фамилија, и то не само тамо гдје су били “јединци”. 
Било је случајева да су родитељи остајали без двоје, па чак и троје дјеце, у 
доби кад су већ били момци и дјевојке. Њима су родитељи на сваки начин 
настојали подићи споменике. Ако већ то нису могли, могли су засадити 
цвијеће на гробу, па чак посадити и неко дрво, обично липу, које ће својим 
трајањем сачувати успомену на прерано умрле.

Двије Јанковићеве и двије Грујићеве липе на гробљу у Болману и 
данас чувају успомену, али сад 
не само на оне који се налазе 
испод њихових крошњи и чија 
се имена једва могу прочитати 
на споменицима. Сада чувају 
мир и спокој свих сахрањених 
на болманском гробљу: Јевреја 
на сјевероистоку, лутерана 
и римокатолика на сјеверу, 
“младенаца” на југу, крај 
некадашњег “шанца”, православ-
них источно и западно, и свих 
оних за које не знамо.

Љепши и бољи свијет

Колико год вријеме лијечило ране и све падало у заборав, родитељи, 
а посебно мајке, губитак дјетета никад нису могли заборавити. Најтеже 
је падао губитак дјетета ако је умрло као одрасла особа, као момак или 
дјевојка, чак ако се имало још дјеце.

У таквим случајевима настојало се на разне начине сачувати оне 
успомене које су остале иза умрлог дјетета. Прво се чувала слика или 
слике, ако их је било. Често се слика давала “увећати” па се тако увећана 
стављала на зид или се чувала негдје у ормару. Чувале су се и друге ствари, 
посебно оне које је вољела особа на коју се чува успомена. Понекад је то 
комад одјеће, обично “свечане”, понекад књига с потписом или било која 
лична ствар.

Често се чувао вез, посебно ако је извезено и име, а ствар на којој је 
вез (стољњак, чаршап, кошуља и сл.) није се више употребљавала, него је 
пажљиво чувана. На тај начин успомена се могла сачувати не годинама, 
већ деценијама. На примјер, на столњаку (везеном око 1915. године), који 
је чувала моја прабака Кристина као успомену на своју кћер Олгу која је 

Slika	178	–	Dvije “Jankovićeve” i dvije 
“Grujićeve lipe” s kapelicom porodice sveštenika 
Pante Horvata
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умрла као дјевојка, извезено је црвеним концем на бијелој подлози: “Олга 
Недић везла у Илошцу”.

Како је некад био обичај да 
момци знају свирати у тамбурицу 
или фрулу, у случају њихове 
преране смрти инструмент се 
чувао и на њему више нитко није 
свирао.

У тренутку сјећања на свог 
брата непозната особа оставила је 
сљедећи запис, још не користећи 
ни Вукову ћирилицу: “3. Јула на 
дан Кузмана и Дамјана на 1831. 

год. Род. мой покойний милий брат Пера”. Запис, написан вјероватно прије 
више од 150 година, и данас се може прочитати на старој катавасији[105].

Права је срећа била кад би жаљена особа “дошла у_сан”. Сваки се 

такав сан памтио и причао само повјерљивим особама. За утјеху, док сви 
други старе, он или она у таквим су сновима увијек једнако лијепи и млади. 
Јер, не каже узалуд прота Хорват у својој проповиједи[106] да су они овај 
свијет замијенили љепшим и бољим.

[105]  Катавасија – у православној цркви, пјесма из канона која се пјева ван пијевнице, 
на средини цркве, и зборник црквених пјесама (Речник САНУ). Споменута катавасија 
припадала је мом прадједу Милану Недићу, који је живио у Илочцу, но није сигурно 
тко је оставио тај запис. Могуће је чак да је то написао нетко из комшијске и пријатељске 
породице Марковић. Датум је наведен према старом календару, а запис је написана 
тинтом.

[106] “Али по неиспитаној премудрости онога којему у славу и свети овај храм  “Али по неиспитаној премудрости онога којему у славу и свети овај храм “Али по неиспитаној премудрости онога којему у славу и свети овај храм 
подигоше, дође вријеме те морадоше замијенити овај свијет са љепшим и бољим, али 
опет по милости Оца небесног”, реченица је из “Проповиједи на Петровдан 1902 године” 
протојереја Пантелејмона Хорвата, пароха болманског.

Slika	179	–	Stoljnjak koji je vezla Olga Nedić

Slika	180	–	Natpis na katavasiji
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III. ОД БОЖИЋА ДО БОЖИЋА
Вјера

Милорад Михајлов, дипломирани теолог, најобразованији свештеник 
који је служио у Болману, наводи: “Код нас је више обичаја и ‘треба’, него 
знања и убеђења. Жао ми је што наш народ тако мало познаје своју веру, 
више познајe форму него суштину”.[107]

О вјери читамо код Толстоја: “Да би човек срећно поживео, треба 
да зна шта ваља, а шта не_ваља да чини. А да би то знао, потребна му 
је вера. Вера је сазнање шта је човек и ради чега он живи на свету”.[108] 
Другачије мишљење о вјери, негацију вјере, дају Маркс и Лењин: 
“Религија је опијум за народ”. Занимљив став има Џонатан Свифт: “Ми 
управо имамо довољно религија да бисмо се мрзили, али не довољно да 
бисмо вољели један другога”.[109]

Вјера је за обичног човјека из Болмана била нешто с чим се рађао, 
што га је пратило док год је жив и док не оде на “вјечни пут”, па и послије 
тога. Вјера се насљеђивала од родитеља. Родитељи су дјецу учили вјери, 
посебно мајке. Вјера је била присутна у свим дијеловима живота, на овај 
или онај начин.

Уј’т’ру, кад се пробудиш, почнеш дан с молитвом. Мораш се ум’ти 
“да те види Бог”.

Прије него_л’ почнеш с ручком[110], бар се прекрстиш, ако већ не 
очиташ молитву у_ себ’.

Шта год да радиш, увијек кажеш: “Боже, помоз’!”

Прије уж’не[111] исто се прекрстиш, а кад завршиш с јелом, кажеш: 
“Фала ти, Боже!”

Кад сретнеш неког на_сокак’, назовеш му Бога:

- Помоз’ Бог!

- Бог ти помого! – одговара овај.

Увече, прије нег’ заспиш, опе’ се молиш, бар очиташ оченаш.

“Как’ си прим’јо, так’ и дајеш”, важ’ло_ј’ за вјер’ и вјерске обичаје. 
[107]  Летопис Српске православне парохије у Болману, година 1952. 
[108]  Tolstoj, Put u život : zbornik mudrosti, dio “O veri”, str. 1.
[109] Џонатан Свифт (Jonathan Swift): “Thoughts on Various Subjects”, Велика 

енциклопедија афоризама, стр. 613.
[110]  Ручак – у Болману: доручак.
[111]  Уж'на – у Болману: ручак.
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Није се ништ’ мијењало. Оно што_с’ прим’јо од оца, матере, дједе и мáјке, 
преносиш својим потомцима, баш так’.

Кад се родиш, крсте те. Кад умреш, читају ти опијело, држе 
парастос па полугодишњи и годишњи помен.

Докле год покојници имају још неког свог живог, рођеног ил’ они’ који 
и’ панте, ти им пале прво дуплијер, а онда свијећ’ у_цркви.

Бригу о вјери водила је сама породица, потом Црква и свештеник.

Болман, као и цијела Барања, био је вјерски 
мјешовита средина, у којој је постојала вјерска 
толеранција, а припадници различитих вјерских 
заједница свакодневно су се сретали.

Знало се што се може с припадницима 
друге вјере: заједно радити, трговати, бити у 
пријатељским односима, одлазити код њих на 
њихове празнике и слично. С припадницима друге 
вјере није се женило и удавало јер би се тиме 
мијењао вјерски идентитет, а то би онда обавезно 
значило и промјену националног идентитета, на 
што су сви били осјетљиви и на што се строго 
пазило.

Свака црква настојала је код својих вјерника 
учврстити вјерску дисциплину и тражила је 
од вјерника да испуне своје духовне, али и 
материјалне обавезе.

Цркве су имале много мањи утицај у удаљеним филијалама, у којима 
је обично било и мање вјерника, а посебно на пустарама, гдје су заједно 
живјели припадници различитих вјера и гдје је до вјерски мјешовитих 
бракова долазило чешће него у селима.

Вјера се најчешће мијењала удајом или женидбом. При томе није било 
обавезно да жена узима вјеру свога мужа. У Болману је било случајева и 
да муж узима вјеру своје жене и из православне прелази у римокатоличку 
вјеру. Тако су настале болманске римокатоличке породице Бијелић и 
Колар.

Осим вјерски мјешовитих бракова, вјерске заједнице покушавале су 
спријечити и утицаје друге вјере, посебно обичаје који потичу из друге 
вјере.

Примјер утицаја римокатоличке вјере на болманске православце 

Slika	181	–	Natpis na Svetom 
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налазимо у обичају да су многе жене православне вјере палиле свијећу 
светом Антуну 13. јула, а неке су одлазиле у Осијек или Нови Бездан[112] на 
поклон том свецу. Иако није баш наилазио на благонаклоност болманских 
свештеника, тај обичај није се гасио дуго времена, чак ни до данас. Још 
увијек има жена које на тај дан пале свијећу.

Којој год вјери припадали: православној, римокатоличкој или 
лутеранској, од Болманаца се очекивало да живе по њеним правилима. 
Тиме су били и прави поданици Царевине, који дају “цару царево, а Богу 
Божије”.

У животу просјечног човјека вјера је у прошлим временима значила 
много. Помагала му је да издржи све оне недаће које су га чекале од 
дјетињства до старости. Она је значила наду и заштиту од непознатог и 
необјашњивог. Наду да ће све бити добро, да неће бити болести ни у селу 
ни у кући, да ће бити добра и родна година, а у животу и смрти да ће све 
ићи “по реду”, да ће он крштавати, женити и удавати синове и кћери те 
испраћати старе родитеље, као што ће и њега самога једног дана испраћати 
његова дјеца.

Кад нека од нада не буде испуњена, казаће: “А, Божија воља!”
Штагођ да_ј’, поштен чојк никад неће псоват’ Бога и живљеће по 

заповијестима његовим, можда сиромашки, ал’ часно и поштено. Виђеће 
он и оне друге, коjи живе свакојак’, сам’ не по Божијим заповијестима: 
кад се распогане, псују и Бога и све што стигну, превар’т’ ће кога гођ 
могу, боље_ј’ казат’ да неће ни трговат’ с неким ако га неће превар’ти, и 
ти_те_Боже знаш шта још не. Таквог ће гледат’ и кад дође у_цркву. Исти 
тај ће се свуда прогурат’ у први ред, доб’ће стол’цу у_цркви на најбољем 
мјесту, метанисат’[113] кад целива и сто пута се крстит’.

Таком ће други људ’ простит’ сваки гријех, сам’ један неће: ако_ј’ 
сирома! И кад умре, сјатиће се силна свјетина, све ће се гурат’ у његов’ 
авлиј’. Попов’ ће једва стат’ з’_астал кад га буду опојавал’ и сто пута ће 
појат’ “Сјати Боже” и држаће говоре “како_ј’ то бијо вел’ки чојк, прави 
хришћанин”.

Как’ не_б’!
Ал’ ак’ људ’ не виде ил’ се праве да не виде, Бог све види. За онога 

који_ј’ стварно биjо прави хришћанин и вел’ки чојк, неће то нико казат’, 
неће бит’ свјетине и гурања у_авлиј’.

[112] Католичка црква у Новом Бездану посвећена је св.  Католичка црква у Новом Бездану посвећена је св. Михаелу арканђелу, чији је 
спомен-дан 29. IX. па је тога дана и новобездански керменц. Међутим, у Новом Бездану се 
обиљежава и мали керменц и завјетни дан на благдан Светог Антуна (13. VI), кад су неке 
Болманкуше одлазиле у Нови Бездан да се поклоне том свецу.

[113]  Метанисати – “дубоко се клањати при молитви или пред неким у знак поштовања, 
понизности и сл. обично додирујући рукама или главом земљу” (Речник САНУ).
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И не мора!

Таки ипак неће бит’ фарисеј и лицемјер па се мол’ти и метанисат’ 
сам’ кад га нетко види и да послије диване “како_ј’ биjо прави хришћанин”. 
Мол’ће се, прво, да му дјеца буду жива и здрава, онда за другу чељад и за 
њијево здрaвље. Па за имање и сваки напредак, ко и за свако добро у свем’ 
другом. Онда и за_себе, ко оно што чита поп кад служи службу у цркви, да 
“Прочеје времја живота нашего в мирје и покајанији скончати”[114], али и 
“Христијанскија кончини живота нашего, безбољезни, непостидни, мирни 
и добраго отвјета на страшњем судишчи Христовје, просим”[115].

Онак’ как’ су њега уч’ли његов’ мат’, отац, мáјка и дједа, так’ ће 
он уч’ти своје да буду вјерни, честит’ и_поштен’. Да се њијеви стари 
ш_њима поносе, а не да и’ се стиде. Да се сјете кад буду ћел’ урад’ти 
нешт’ неваљало да “Бог није мачка да ома огребе” и да ако сáм’ не буду 
испаштал’, испаштаће њијева дјеца.

Имање мож’ остав’ти својој дјец’ ако га имаде, ал’ гријех им никак’ 
не смије остав’ти да га испаштају мјесто њега.

Про’ће и његов вијек и оти’ће и он кад дође ред на њега. Мал’-помал’ 
и заборављаће га у_сел’, у_сокак’, па у комшилук’. Чак и дјеца, сад већ 
одавно људ’ који и сáм’ имаду дјец’, почеће га заборављат’.

Њега могу заборав’ти, ал’ вјеру која им је остала од дједова и 
прадједова не смију заборав’ти!

Мала Госпој’на[116] (Рођење Пр. Богородице, 8. / 21. септембар)[117]

“Јесен права, Госпојина мала” пјевало се некад. Први већи празник 
након црквене нове године[118]. Прошло је љето, већ се увелико ради на 
њивама. Припрема се сијање жита, бере рани кукуруз и шта већ треба, све 
зависи од тога каква је година.

[114] Литургија светог  Литургија светог Јована Златоустог, Прозбена јектенија: “Да довршимо све даље 
време живота свога у миру и покајању”.

[115] Исто, “Молимо да хришћански крај живота нашег буде без болова, непостидан,  Исто, “Молимо да хришћански крај живота нашег буде без болова, непостидан, “Молимо да хришћански крај живота нашег буде без болова, непостидан, Молимо да хришћански крај живота нашег буде без болова, непостидан, 
миран и да можемо дати добар одговор на страшном суду Христовом”.

[116] Детаљан опис народних обичаја барањских Срба (па и оних из Болмана) везаних  Детаљан опис народних обичаја барањских Срба (па и оних из Болмана) везаних 
за поједине црквене празнике може се прочитати у књизи Милана Дворнића Ој Видово, 
Видово, стр. 94-181.

[117] По старом (јулијанском) односно по новом (грегоријанском) календару. По старом (јулијанском) односно по новом (грегоријанском) календару.
[118] У старокалендарским црквама, каква је и Српска православна црква, нова, литур- У старокалендарским црквама, каква је и Српска православна црква, нова, литур- 

гијска година почиње 14. септембра. У већини других православних цркава нова година 
почиње првог септембра (http://www.sv-jelisaveta.org.rs/holidays_alone.php?ArticleId=%20
337).
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Али светац је, не ради се ништа на тај дан. Ко има какве родбине у_ 
Бан’[119], мож’ ић’ на керменц. Ко нема, нека га код_куће.

Крстово (Воздвиженије Часног Крста, 14. септембар / 27. септембар)

“Кресту твојему поклањајемсја, владико”, Крстовдан. На Крстово се 
плео вијенац од босиљка око крста те су након литургије присутни узимали 
струкове босиљка из вијенца и носили их кући.

Од Крстова до Свете Петке треба посијати 
јечам и жито, обрати кукурузе, искрчити 
кукурузовину и довести је кући, поорати зимску 
бразду.

У_Болман’ се говор’ло да на Крстово одлазе 
ласте и роде.

Света Петка (14. октобар / 27. октобар)

Прође Миоље и бабије љето, Томиндан и 
Срђевдан, дође и Света Петка, Петков’ца. Већ 
је крај октобра, најважнији пoслови су се до сада 
морали урадити јер сад ће Свети Лука. “Свети 
Лука снијегом лупа”, а брзо ће и Свети Димитрија.

На Свету Петку неки нису радили па су, на 
примјер, могли ићи на керменц у Илочац, а други 
су радили и трудили се да стигну урадити све што 

треба док не падне снијег.

Неке жене су се завјетовале светој Петки. На тај дан служила се у 
цркви литургија, на коју су посебно ишле жене, а нарочито оне које су се 
завјетовале.

Но, ако су хтјели учествовати у слављу, Болманци нису морали ићи 
чак у Илочац, славило се и у Болману, и то “у_Циган’ма”. На Свету Петку 
су “у_Циган’ма” обавезно пекли гуску и веселили се како само то Цигани 
знају. Свирка, пјесма и игра привлачила је сав Болман, како оне који су 
били за игру и пјесму, тако и оне који су вољели онако са стране гледати. 
И не само гледати, већ и пробати печену гуску и “циганску погач’” и све то 
уз ракију и вино. Ватре горе и спремно дочекују вече, а онима који не знају 
играти или се “стиде”, помоћи ће мрак, ракија и вино. А Цигани свирачи, 
који овог пута свирају сами себи, све се надмећу тко ће боље.

[119]  Бан – Поповац.

Slika	182	–	Podizanje 
pozlaćenog krsta na toranj 
bolmanskog Hrama 14. V. 
2011. godine
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Свети Димитрија (26. октобар / 8. новембар)

Ако се о Светом Луки само говорило да може пасти снијег, кад 
дође Свети Димитрија снијегу се стварно можеш надати. Не треба се 
дати преварити лијепим временом. Зачас се вријеме промијени и одеш на 
керменц сас кол’ма, а мораш се вратити с’он’цама.

Свети Аранђо	(Аранђеловдан, 8. новембар / 21. новембар)

Свечарски дани у новој црквеној години почињу у Болману још 
с Миољем, кад су свечари, према подацима с краја 19. вијека, породице 
Манојловић, Радојчић и Виљанац. Славски дан је и Томиндан, кад су 
свечари Штучићи, па Свети Аврамије, кад су свечари Бајићи. Свети 
Аранђо, како су у Болману звали Аранђеловдан, први је већи свечарски 
празник, кад су свечари породице Чварковић, Хорват, Поповић, 
Радишић, Вилић и Вудраг.

У Болману се некад добро знало да на онај дан на који падне Свети 
Аранђо, на тај дан падају и Свети Никола и Свети Стеван.

Аранђеловдан је керменц у_Тарди и Моноштор’ па_ј’ ред да се иде на 
керменц. Ал’ зима_ ј’, брате. Онда зна пир’ти вјетар и падат’ снијег. Док 
дођеш до_Тарде ил’ до Моноштора, љуцки се смрзнеш. Петрово_ј’ ипак 
Петрово, макар те гризу комарци и патиш се на врућин’.

Ваведеније (Ваведеније Пресвете Богоро-
дице, 21. новембар / 4. децембар)

Ваведење пресветле Богородице или 
Ваведеније, како се обично говорило у Болману, 
празник је који већ пада у вријеме божићног 
поста. На тај дан није се радило, а пошто је било 
зимско доба, није баш ни било неких посебних 
послова.

Вар’ца (Св. великомученица Варвара,  
4. децембар / 17. децембар)

“Добро јутро на Варицу” почињали су 
честитари, обично дјеца, претежно Роми из 

Болмана, и онда настављали са жељама, све онако у једном даху, да се 
просто ни не разумије што говоре. Честитари долазе рано ујутро, за мрака, 
док се жито и кукуруз још кувају.

Домаћица би честитаре даривала ситним новцем и дала им куваног 
жита и кукуруза, које би из лонца у коме су кувају обично заграбила великом 
кашиком за сипање супе.

Slika	183	–	Žito



406 Jovan M. Nedi}

Ријеч Варица означава празник св. великомученице Варваре, али 
и жито које се с осталим варивима кува на тај дан.[120] Варицу је свака 
домаћица припремала према свом репцепту, који није тек тако одавала 
другим женама, једино својим кћерима и снахама.

На тај се дан у тањирић посије жито.

Свети Никола (6. децембар / 19. децембар)

“Отац му се зваше Теофан, а мати Нона. Обоје су били побожни и 
имућни. За дуго нису имали деце, и топло су се Богу молили, да их с једним 
детенцетом благослови. Бог испуни жељу њихову и даде им сина, коме они 
име Николај даду, а то значи победа над простотом и злоћом”.[121]

Болман је на неки посебан начин био везан за светог Николу, 
мирликијског чудотворца и свеца. Болманци средином друге половине 18. 
вијека (1774-1777) граде цркву од тврдог материјала, освећују је (1777), а 
онда – након мање од двадесет година – почињу с израдом новог темпла 
(иконостаса). Осим иконостаса, наручују израду и свих икона те плаћају 
“молером” да “искуством живописају” нове иконе. Али једну икону 
узимају из старог иконостаса, оног којег су имали кад је црква грађена. 
Стара икона светог Николе стајала је у Храму све док није 1945. године 
изгорјела скупа с Храмом. Тешко је рећи кад је та икона “молерским 
искуством живописана”. Претпостављамо да је то било чак и прије градње 
Храма те да потиче из старе болманске цркве од плетера.

Зашто су приликом живописања новог темпла, крајем 18. вијека, из 
старог узели само икону св. Николе? Тако “стара” икона св. Николе остаје 
у новом темплу с 48 новонасликаних икона.

Некад се у Болману причало да се болманска црква није могла 
саградити док нису доселили Јанковићи те донијели осмак злата којим 
су помогли градњу. Знамо, међутим, да су цркву од тврдог материјала 
саградили сви Болманци, а и слава Јанковића није Свети Никола, него 
Свети Игњатија. Иако се не може искључити да је икона остављена у част 
неком од ктитора, разлог вјероватно треба тражити у нечему другом, на 
примјер у неком, данас заборављеном доброчинству.[122]

Колико с тим има везе комшијска парохија из Јагодњака (Качволе) с 
Црквом св. Николе?

[120]  Речник САНУ.
[121] “ ““Svetitelj Hristov Nikolaj, Arhiepiskop Mirlikijski”, Nedelja : list za pravoslavni 

narod, Sremska Mitrovica, 14 (15/2. XII. 1925) str. 1.
[122] Та икона опширније је описана у дијелу текста под насловом “ Та икона опширније је описана у дијелу текста под насловом ““Икона св. Николе” 

у поглављу “Ново темпло” (стр. 30-31).
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У сваком случају јасно нам је да је некад избјеглицама из једне 
империје (турске!) итекако требала заштита у новој империји од милости 
њеног царског величанства и бескрајног доброчинства коју је пружао 
избјеглицама, допуштајући им да остану на његовој земљи. А тко може 
боље заштитити избјеглице него свети Никола?

Свети Никола је у Болману био и остао велики славски дан јер га 
многе болманске породице славе као своју крсну славу. Како је, уз то, у 
Качволи Свети Никола керменц, они који га нису славили могли су сјести у 
кола и отићи донде јер то није “преко_свијета”. Оно што јест’, зимско_ј’ 
доба, ладно_ј’ , ал’ и треба да буде так’, па Свети Никола_ј’.

Свети Игњатија (20. децембар / 2. јануар)
Негдје Свети Игњатија није био ни “светачац”, а камоли неки светац, 

али у Болману је ипак свечарски дан. О томе читамо и у “Летопису”: “2-ог 
јануара на св. Игњатија Богоносца служена је св. Литургија свечарима. 
На овај дан су свечари сви Јанковићи у Болману, једна велика за Болман 
фамилија и значајна за св. Цркву у том погледу што једно предање говори 
да су они, њихови преци, у оно време кад се градила црква у Болману, 
помогли грађење великим прилогом новца у моменту најкритичнијем, кад 
је понестало средстава за градњу и тако се доврши наш свети храм у 
Болману”.[123]

Бадњак и Божић (24-25. децембар / 6-7. јануар)
Једном кад зађемо у године и у тренуцима кад су сјећања на дјетињство 

и младост чешћа него иначе, међу оним чега се радо сјећамо увијек су и 
неки давни Бадњак и Божић.

Најбоље је кад је о Божићу снијег. Не баш онакав да се никуд не може 
поћи, већ онако да се забијели и да га има. Чим падне, очисти се прво 
пред_кућом до враташица, онда пред_авлијом да они који пролазе сокаком 
могу проћи фластером. Онда се чисти до бунара, штале, сламе, свињца, 
кокошињца, дрвā, ђубрета...

Има светаца разних, оних малих, за које у Болману кажу светачац, 
и оних великих. Велики су свеци Ускрс, Дове, Спасово, Приображење, 
Цвијете, али ипак Божић је Божић.

И кад се већ сјете Божића, сјете се и свих тадашњих чланова своје 
породице: дједе и мáјке, оца и маме, браће и сестара. Сјете се и чекања 
звона у шест сати, уношења Божића и бадњака, поклона у слами, вечере, 
вертепа, јутрања, уж’не на Божић, кидање чеснице и чекање тко ће 
откинути комад у коме је новчић, као и свега другог.

[123]  Летопис Српске православне парохије у Болману, година 1957, написао Милорад 
Михајлов.
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И они који нису имали породицу такођер се сјете свега, посебно оних 
који су их као сироте даривали о Божићу и који су се трудили да не осјете 
да су сами. Но, осјетили су, ако не у неко друго вријеме, али на Божић 
сигурно.

* На Бадњак ујутро

На Бадњак рано ујутро прво се пеку лебац, здравље, кићени колач, 
сунце и мјесец. Прије тога треба замијесити тијесто, тако да се рано ујутро 
све може ставити у лебну пећ.

Здравље је векна леба на коју се одозго ставља онолико резова колико 
чељади има у кући.

Сунце је округла векна која није кићена, већ око себе, уз руб, има 
само комад тијеста, тараблу како су неки говорили.

Мјесец је векна у облику мјесеца и на њој су се налазиле три руже, 
једна на средини и по једна на сваком крају.

Шта ће се и колико пећи на Бадњак зависило је углавном од домаћице. 
Неке домаћице нису пекле здравље, већ посебан комад леба који се звао 
гувно. На њега су стављале једну ружу и резове. Прво рез за домаћина, 
онда за укућане, затим за остале, чак и за свињара, чордаша и на крају 
за путника (тј. за просјака). Неке домаћице стављале су на гувно и друге 
украсе од тијеста: квочке и пилиће, краву или вола, овце и већ шта кућа 
има. Неке домаћице пекле су и колач у облику срца.

На Бадњак ујутро пече се и	кићени	колач, а 
колико ће бити кићен, зависи од тога гдје се пече, 
у лебној пећи или у рели. Кићени колач је кружног 
облика и прво се подијели на четири дијела крстом 
од тијеста, затим се даље кити. Кити се тако да 
се од тијеста направе класје, буре, руже, квочка и 
пилићи и птице, затим све оно чиме се породица 
бави. Обично се од свега стављало по три комада, 
а на врх се стављао комад босиљка, који су неке 

домаћице омотавале црвеним концем, што је служило као средство против 
урока. На руб колача ставља се комад тијеста – тарабла. Прије него што се 
стави пећи, премазиван је да буде љепши кад се испече. Кићени колач се 
стављао у неку посуду и било га је боље пећи у рели јер је домаћица тада 
могла пазити како се пече.

Дио тијеста се развуче те се стави на платну шпорета и испече те даје 
дјеци да га једу. Раније се у рели добро осуше шпице (бундевине сјеменке) 
и истуцају у ступи, обично дршком од сикере, оклагијом или сличним 

Slika	184	–	Kićeni kolač
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предметом. Кад се истуцају, шпице се просију и тако добивено брашно 
мијеша се са сланом водом и том масом мажу се комади тијеста испечени 
на платни шпорета. Тако припремљен “филовани” колач у Болману су 
звали гибан’ца.	Гибан’ца се једе одмах ујутро на Бадњак, али се неколико 
комада обавезно остави за бадњу вечеру.

У неким кућама обичај је био да се преко дана на Бадњак, осим 
гибан’це, ништа друго не једе. Негдје су се опет на платни шпорета, од 
истог тијеста као и за гибан’цу, пекле “бебке”, и то женске и мушке, које су 
се поред гибан’це давале дјеци да их једу одмах чим се испеку.

Неке домаћице пекле су и тијесто уврнуто као плетеница, које се звало 
буздован, и које се, скупа с мало меса и другог јела, давало селском свињару 
или чордашу, оном који је чувао њихову марву. Чордаш или свињар би 
долазио честитати Бадњак и тад би му се давао буздован и храна, како би 
могао и он прославити Божић.

Осим свега досад набројаног, од тијеста које остане или од тијеста 
од којег се спрема чесница, праве се и погачице кружног облика које имају 
рупу у средини. Те погачице стављају се у осмак или кошару која се спрема 
на Бадњак и стоје све до Нове године, кад се стављају марви на рогове.

* Сретан Бадњак

У Болману су некад од куће до куће ишли честитари, који су честитали 
Бадњак. Обично су то биле групе дјеце, најчешће ромске. Долазили би рано 
ујутро на Бадњак, за_мрака. Прво би честитали Бадњак, а онда би углас 
домаћину пожељели свако добро и благодат, не би ли од домаћина добили 
што бољу награду. Обично им се давао ситан новац.

* Бадњак и слама

Домаћин се исто тако мора припремити за Божић. Прије него што 
падне мрак на Бадњи дан, мора припремити бадњак и сламу, али и све што 
треба за стоку, тако да је и на Божић може само нахранити и напојити.

“Бадњак је дрво или пањ које се пали уочи Божића, то јест на Бадње 
вече, када се по обичају целу ноћ не спава већ бди”[124], дефиниција је бадњака 
коју даје др. Мила Босић. Иста ауторица наводи да се претпоставља да је по 
том обичају бадњак и добио назив те да та ријеч потиче од старославенског 
“бдјети”.

За бадњак се у Болману узимао комад тврдог дрвета, онолико дебео 
колико је могло стати у шпорет. Пошто су некад били зидани шпорети, у 
њих је могао стати већи комад дрвета.

[124] Bosić, Mila, Godišnji običaji Srba u Vojvodini, Muzej Vojvodine - Prometej - Vojvo-
đanska banka – Monada, Novi Sad - Sremska Mitrovica 1996, стр. 75.
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Слама се начупа из камаре и обично стави у неки стари чаршап. 
Обично се начупа добар навиљак сламе. Они који имају дјеце у кућу уносе 
више сламе, а старији чија су дјеца одрасла уносе мање. Чаршап се свеже 
у завежљај и остави скупа с бадњаком близу улаза у кућу, обично у неку 
шупу или “под_пајту”, у кола или слично. У сламу се кришом од дјеце 
стављају поклони.

* Припреме за уношење Божића

У осмак или у бијелу плетену корпу ставе се жито, кукуруз, ораси, 
игла и конац, поменута погача с рупом у средини, кићени колач, јабука, 
новац. Осмак или корпа обично стоји испод стола или са стране на слами.

Све се припреми и за бадњу вечеру: здравље, гибан’ца, печене 
туркиње, гра’, папула, резанци с маком или с орасима, јабука, мед, дунст, 
суво воће.

Не заборављају се ни они којих више нема. Зато се на гробље на 
Бадњак носе јабуке и ораси и остављају на гробовима. Некад се носио и 
“шећер”, чак и коцке шећера. Касније су се умјесто коцака шећера носили 
бомбони.

Кад се све то спреми и припреми те нахрани и напоји стока, чека се 
шест сати увече да зазвони звоно и да се унесе Божић. Како се све припреме 
углавном на вријеме заврше, пред шест сати све се смири.

Дјеца обично буду нестрпљива чекајући шест сати и тренутак кад 
ће се унијети слама и бадњак. Што се више ближи тај тренутак, све су 
нестрпљивија, а непосредно прије шест сати и дјеца и старији изађу на 
тријем и чекају кад ће зазвонити.

Тренутак тишине непосредно прије шест сати увече на Бадњак заиста 
је незабораван. Све се стиша, тек ту и тамо залаје понеко псето. Минуте 
трају предуго, никако да се дочека тај први звук звона.

Колико је год чекање дуже, толико је већа радост кад се чује звук 
звона и пуцњава која затим слиједи.

Док се чека на звук звона, домаћица ипак не мирује: спрема жар и 
тамјан, свијећу, провјерава да ли је све спремно, спрема осмак или корпу и 
чека да домаћин унесе Божић.

* Пуцњава 

Обичај је био да се пуца на први звук звона. Они који су имали куће 
близу цркве чак су долазили пред цркву или у црквену порту и чекали да 
звонар повуче једек и да се огласи први звук звона и одмах би запуцали у 
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зрак. Остали су такођер пуцали чим би чули звоно, углавном из пушака, 
али исто тако и из тарацки[125].

Пуцање је могло бити и опасно, поготово из тарацки, али се дуго није 
одустајало од тог обичаја.

* Уношење Божића

На звук црквеног звона домаћин креће по бадњак и сламу. Обично 
води некога од мушке дјеце те на тај начин припрема себи насљедника и 
обичај оставља својој дјеци. Уносећи сламу и бадњак у кућу, домаћин каже: 
“Христос се роди! Сретан вам Бадњак!”. На то домаћица и остали који 
чекају одговарају: “Ваистину се роди! Жив и здрав био” те на домаћина 
бацају жито и кукуруз.

Чим се унесе слама у собу у којој се вечера, настаје радост за дјецу. 
Домаћин развеже чаршап са сламом, а дјеца по слами траже поклоне.

Дјетиња радост која се осјећа у тренуцима кад се унесе слама и кад 
се траже поклони, те уопште за вријеме Бадње вечери и Божића, тешко да 
се више може поновити у животу. Из сламе се ваде поклони и док се дјеца 
радују поклонима, домаћица узима мало сламе и ставља је на стол, затим 
стол прекрива стољњаком и поставља вечеру.

Унесени бадњак ложи се у шпорет, понекад у зидану пећ, мању или 
већу, коју су имале многе куће. Бадњак дуго држи ватру тако да се на миру 
може вечерати, да се не мора устајати од стола због ложења. Прије бадње 
вечере припремило се све што треба, тако да се не мора никуд излазити, 
ни по дрва, ни по воду на бунар. Негдје се бадњак мазао медом и потом, уз 
молитву, стављао у шпорет.

* Вечера на Бадње вече

На стол се износи све оно што ће се вечерати, а бадња вечера је посна: 
здравље, гибан’ца, гра’, папула, дунст, јабука, мед, печене туркиње, ракија, 
вино...

Домаћица затим узима мало жари и ставља је у кућну кадионицу 
или у неку сличну посуду те на жар ставља мало тамјана, такођер пали и 
свијећу. На свијећи и тамјану прво се окади здравље, а док домаћин реже 
здравље, посуду с тамјаном треба однијети и окадити сваку собу у кући и 
упалити свјетло у свакој соби, које се не гаси за вријеме вечере.

Из зрна жита, која су стављена на тањир на Варицу и заливена водом, 
до Бадњака нарасте десетак центиметара висока млада пшеница. Унутар 

[125]  Тарацка – кратак топ којим се што оглашава или пропраћа весеље, прангија; кад 
се такав топ напуни, пуњење се активира запаљеним дугим штапом.
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пшенице ставља се свијећа или кандило, који се пале на Бадњак и Божић 
те на Нову годину.

Прије почетка вечере сви укућани окупе се око стола и читају молитву, 
а онда се почне с вечером.

Обичај је био да се, док још звони звоно, три пута проба од свега што 
се вечера, али прво се проба од здравља, а онда и од остале хране.

Прво се, наравно, једе гра’ и папула, а онда резанци с орасима или с 
маком. Неки су резали јабуку па јели кришке умочене у мед и прије почетка 
вечере, неки су то радили послије вечере, а негдје су се кришке јабуке с 
медом јеле послије божићне уж’не.

Кад се поједе здравље, узима се неки други комад леба – сунце, мјесец, 
гувно.

Након вечере оставља се стол и не спрема се. Укућани сједну на 
сламу и играју се с дјецом, причају приче, дјеца пиште као пилићи, а нетко 
од старијих баца орасе у сламу.

* Вертеп

На Бадњак, након шест сати увече, село је некад било пусто, нигдје 
није било никога, сви су били у својим кућама и није се нигдје ишло. Обичај 
је био да се никуд не иде након што се унесе Божић. Другим ријечима 
“Божић се не оставља” и до другог дана никуд се не иде, осим у цркву. По 
селу је ишао само вертеп.

Домаћин и сви укућани сједе на 
слами, старији дјеци причају о Божићу, 
уче их тропар и божићне пјесме, преносе 
им како се некад славио Божић док су они 
били дјеца, причају им приче... Требало се 
потрудити да дјеца упамте све обичаје око 
Божића и све приче, како би то једног дана 
испричали својој дјеци или да их, како 
су некад говорили, “уведу у_ред”. Успут 
слушају да ли се негдје чује “Рождество” 

или “Вси јазици” и да ли је близу вертеп.

Вертеп носе мушка дјеца, у стихарима, с капама од картона и с 
дрвеним сабљама обојeним сребрном бојом. Њих четворица представљају 
Ирода и три мудраца с Истока: Мелкиора, Валтазара и Гашпара. Они 
обично носе дрвену макету цркве. Уз њих су и два чобана: први чобан и 
други кога зову Губа и који носи касу.

Slika	185	–	Vertep u Bolmanu
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Вертеп улази у кућу појући “Рождество” и почиње с деклемацијама 
или, боље речено, с малим игроказом, који завршава кад улази Губа, обучен 
у кожушак изврнут тако да се виде унутрашња страна, која подсјећа на 
овчије руно. Губа свој говори започиње ријечима: “И ја стари, матори, 
једва врата отвори...”

Домаћин вертеп дарива у новцу, убацујући новац у касу, а потом 
вертеп напушта кућу појући “Вси јазици”.

О вертепу у Летопису читамо:

“О Божићу ове године спремили смо два ‘Вертепа’. Старији ђаци 
су ишли према ‘Паризу’, а млађи по ‘друму’. Направили смо две црквице 
и сву опрему. Од малих су долазили код мене прилежно на веронауку: 
Младен Јанковић, Милорад Ђурић, Миомир Ковачевић, Видоје Радојчић, 
Видоја Бијелић и Бранко Доброкес. Било је повремено и других, ови су били 
спремни за појање, па сам на њих обратио највећу пажњу”.[126]

“6-ог I. на Бадњи [дан] увече носила су школска деца ‘Вертеп’, како 
је овде обичај. Цар Ирод био је Петар Бијелић, Валтазар: Боре Вилић, 
Гашпар: Никола Хорват, Мелкиор: Стеван Дмитрић и пастир: Радомир 
Дворнић”.[127]

Кад прође вертеп, сви се врате натраг на сламу и опет почне прича. И 
тако, диван по диван, и често се дешавало да дјеца заспу на слами.

Јутрање је обично почињало у један сат послије поноћи, а прво звоно 
обично је звонило након поноћи.

* Положник

Положник	је онај који први дође у кућу честитати Божић, а честитари 
су, осим на Божић, у кућу долазили и за Вар’цу, Бадњак и Нову годину. 
Обично су то била дјеца, Роми или нетко од родбине. За божићног честитара 
увијек се гледало да буде неко дијете из родбине, које кад честита Божић 
добије неки поклон или новац.

Кад чује први пут звоно након поноћи, које позива вјернике на 
божићно јутрање, домаћица иде на бунар по воду. Ујутро кад се чељад 
буду умивала, умиваће се у води у којој стоји јабука и новац. Ред је да 
домаћин иде на јутрање, а домаћица треба што прије почети са спремањем 
божићних јела.

[126]  Летопис Српске православне парохије у Болману, година 1950, написао Милорад 
Михајлов.

[127] Исто, година 1957, написао  Исто, година 1957, написао Милорад Михајлов. 
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* Печен’ца

Божићна печен’ца редовито је шунка. Сад да ли предња или задња, 
зависи о томе што више воли домаћин. У Болману није обичај да се за 
Божић пече прасе или јагње.

Уз шунку обавезно иду кобасице, месна и крвна, и то обично за ручак. 
А руча се одмах ујутро чим се дође с јутрања. Након дугог поста прија 
мрсна храна па се не чека дуго с ручком. Можда се у прошлости (18-19. 
вијек) печен’ца ипак припремала на другачији начин, судећи бар према 
сљедећем цитату, који се односи на почетак 19. вијека у селу Бремену 
(Беременду) у непосредној близини Болмана:

“У мога је очува нас четворо, па кад дође Божић, он боме 3 по 4 
фунте говедине узме и покрај тога закоље назиме од године, још на Туцин-
дан опали и опере, па сутра дан на Бадњак истом готово пече, па нам буде 
по недељу-две дана до ситости”.[128]

У сваком случају, обичај да се за печен’цу узимају шунка и кобасица, 
а не прасе или јагње, у Болману је стари обичај, и то не само код Срба, већ 
и код Шокаца.

* Чесница

Домаћица на Божић заиста има пуне руке посла јер, уз печен’цу, мора 
скухати и остали дио уж’не те испећи чесницу. А чесница се прави од 
тијеста које се умијеси од брашна, јаја, шећера, млијека и кајмака. Тијесту 
се додавала и керма, а у новије вријеме прашак за пециво да би било прхко. 
У тијесто се обавезно стави метални новац, а прије печења натаре се 
маргарином. Том рецепту свака домаћица додаје још неке своје финесе. 
Неке домаћице чесницу су пекле “лист на лист” и филовале је орасима. 
Причало се да је у неким кућама био обичај да се чесница мијеси на слами, 
тј. на поду.

Од осталога што се спремало за уж’ну обавезан је био пуњени пијето 
(или кокош). Пијетла се коље на Божић ујутро и мало се његове крви пусти 
на сламу да се “окрвави Божић” како би све зло, које би могло снаћи кућу 
идуће године, остало на пијетлу. У неким кућама пијетла су клали на 
Бадњак и окрвавили Бадњак, а неки су чак пијетлову главу пребацивали 
преко крова куће, све уз посебне ријечи и обред. Према ријечима др. Миле 
Босић “петао или кокош код Срба у Војводини веома су ретко припремани 
за печење о Божићу”[129], док је у Болману то било обавезно.

[128]  “Školovanje Adama Dragosavljevića”, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 
[11], 11 (1963) 201-214. (str. 205).

[129]  Bosić, Mila, Godišnji običaji Srba u Vojvodini, стр. 139.
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* Понова за Божић

На Божић се морало ићи у цркву јер “како_б’ да не идеш на Божић 
у_цркву”.

Но, да би се ишло у цркву, морало се прво “понов’ти”, а то значи 
купити нешто од одјеће “да те кокош не_б’ вијале”. Некад се није могло 
купити “готово руво”, већ се морало шити код шнајдера. Све оне и сви 
они који су се “понов’ли” за Божић, морали су ту понову прво обући у 
цркву. Већ се и прије самог Божића “начује” тко се поновио, а тко није, што 
је, наравно, била “срамота”. Одлазак у цркву на Божић била је идеална 
прилика да се види “ко_ј’ ко”, а то значи “ко_ј’ од_свијета” и тко се може 
поновити, а тко не може и тко иде у “истом рув’”.

* Христос се роди!
Прво кад се дође пред цркву, на службу, треба честитати Божић. 

Тад се са занимањем гледа тко коме честита Божић. Ред је био да млађи 
честитају старијима, да се честита важним личностима, а то значи сватко 
своме куму или куми, стрицу, ујаку, тетки и слично. Није свеједно тко 
ће ти честитати. Кад ти честита “неко од_свијета”, све онако трепћеш 
од узбуђења и послије диваниш: “Шта ти мислиш! Знаш ти чија_ј’ она 
(чији_ј’ он)?” Код жена је обичај и да се пољубе. Све се то пажљиво прати: 
ко_ј’ коме честито, а ко није, ко се с ким пољуб’јо, а с ким није. Послије 
се то онако на миру издивани, прво својима код куће, који ће те сигурно 
питати кад се вратиш кући из цркве: “Шта_ј’ било у_цркви?” Или још 
чешће: “Кога_ј’ било у_цркви?”, а то у пријеводу значи да се испричају све 
ствари које су се десиле. Не_дај Боже да нешто прескочиш па да то чују 
од других и да те онда питају: “Ђе_с’ ти била (бијо) кад то нис’ вид’ла 
(вид’јо)?”

Кад ти честита неко, онако “макар_ко”, одговориш толико “да одбијеш 
од_реда”. Они који су “од_свијета” нису баш увијек били добре воље да 
“макар_коме” честитају Божић, већ се, поготово дјевојке и младе жене, 
онако “усрпе” и покажу свима “шта_с’ се понов’ле” за Божић. То се ради 
намјерно јер ће се послије за ту дјевојку или младу жену “диван’ти” и о 
томе како се “понов’ла”, али и о томе како “није ћела” никоме честитати 
Божић.

* Владање за вријеме службе
У цркви су неки старији имали столице, којих је било мало. Остали су, 

поготово жене у “женској” цркви, имали “своје” мјесто, које су остављале 
својим кћерима и снајама. Колико су год неке “знале реда”, толико је било 
и оних које би се прогурале напријед, иако је било уобичајено да напријед 
стоје дјевојке и млађе жене.
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Честитање, диван и све друго је у реду док се не уђе у цркву. А кад се 
једном уђе, готово, нема више дивана, нема честитања, руковања, љубљења 
и “не_знам ти ја шта, ак’ ћемо се држат’ реда”. Још се може тихо рећи 
која ријеч прије трећег звона, док не почне литургија, али кад почне, нема 
више приче. Поготово је то важило за дјецу: мушку, која су стајала с десне 
стране, и женску, која су стајала с лијеве стране цркве, гледајући према 
олтару. Пошто су дјеца била у “мушкој” цркви, утишавали су их и појци и 
сви други, а некад су знали подијелити и покоју чвргу мушкој дјеци која, 
по њиховој оцјени, не прате довољно пажљиво литургију. И у “женској” 
цркви владала је тишина, али опет су жене могле диван’ти, “онак’ мал’ 
преко мараме”.

Кад уђеш у цркву, прво се помолиш, затим идеш купити свијеће. 
Они и оне који долазе касније, а има и таквих, свијеће купују и пале за 
вријеме литургије. Још ако су “мал’ наглув” па не чују најбоље и почну 
се довикивати с тутором, а онда и звецкати ситним новцем, пребројавати 
га, а кад је ситан, онда се и лагано испусти, па се около купи, то већ почне 
лагано ићи на живце другима, посебно попу и појцима, а највише онима 
који су се “посвет’ли”. Ти што су се “посвет’ли” били су они који скоро 
никад нису долазили у цркву, а онда би почели долазити и долазили би 
сваки пут. За њих у Болману кажу “посвет’ли се наједамп’та”.

Свакако да диван и звецкање новцима или шетња за вријеме литургије 
нису били нимало пожељна ствар и они “који_с’ знал’ реда” нису то радили 
јер ће то сигурно бити у оном извјештају “шта_ј’ било у_цркви”.

Литургија (или служба, како кажу Болманци) довољно је дугачка да 
се сви могу сити нагледати тко се како спремио те која је жена с којом за то 
вријеме “шаптала”.

* Рождество

Они који воле појање једва су чекали да чују први антифон на Божић, 
да чују његов почетак: “Исповјемсја тебје Господи всјем сердцем мојим, 
повјем всја чудеса твоја”, па онда и почетак другога: “Блажен муж, 
бојајсја Господа�” те да након трећег антифона чују “Рождество”, које и 
сами, онако тихо за себе, појају за појцима и свештеником.

На Божић апостол читају дјеца, обично она која то раде први пут, 
а могло их је бити једно, двоје или троје. Тада они неупућени или оне 
неупућене пажљиво гледају које ће дијете прво почети од првих ријечи 
апостола: “Јегда придјет кончина љета…”, које друго с ријечима: “Да јако 
јесте синове�”, а које треће с ријечима: “Тјемже уже њеси раб, но син�”. 
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Павле Стајић биљежи тако[130] да су апостол 1963. године читала школска 
дјеца: Милан Јакић, Бранислав Иванчевић и Милорад Татарин, а 
антифон Милена Болманац.

Након читања апостола слиједи тишина, чак и за оне жене које 
“предиване” читаву службу, наравно “мал’ преко мараме”, јер чита се 
Јевањђеље. Послије Јевањђеља слиједи читање посланице и проповијед.

Некад су Болманци добро познавали литургију. Ако је баш и нису 
знали напамет, знали су што када слиједи. Док они који воле слушати 
појање слушају, а и сами поје у себи, но ипак стигну видјети тко колико 
даје у тасу, иако се за то вријеме обично поја “Вси јазици”, што – као и 
“Рождество” – поја “цијела црква” јер то сви знају, други пажљиво прате 
све: тко се окреће и врпољи, тко излази напоље, тко зијева, кашље, дивани 
и све већ редом. Знало се чак и кад треба “спремат’ новце” за тасу: кад се 
након “оченаша” поја “велико амин”.

Они старији, а посебно најстарији, све то гледају много озбиљније. 
Због старости, болести и изнемоглости, туге, сиромаштва или тко зна због 
чега, свјесни су да је ово можда посљедњи пут да су у цркви на Божић и 
да слушају како сва црква поја “Рождество” да се све ори, као и некад, 
кад су били дјеца и кад се у цркви на Божић могло бити у “кавезлијској 
кошуљ’” колико је свијета било на тај дан. Наравно, увијек су били бољи 
појци и боље појање оно које су чули у дјетињству. Некад се више држало 
до обичаја и до старијих, више је свијет ишао у цркву, више се радовало 
Божићу.

* Ваистину	се	роди!
Кад заврши служба, целивање и дијељење наоре, опет има мат’рија-

ла за диван: тко с ким целива, зашто с овом, а не с овом, тко нема с киме 
целивати и мора сам и слично.

Постојало је правило за целивање. Морало се обавезно целивати с 
кумом или кýмом, ако су били у цркви. Ако нису, могло се бирати: с братом 
или сестром, дрýгом и слично. Увијек су прво целивали мушкарци, обично 
су почињали старији након што се скупи таса. Важило је и правило да 
код целивања старији увијек стоји с десне стране. Свако кршење “реда” 
изазивало је пажњу и то је био знак да се запита, онако у себи: “Шта_ј 
сад?”

Кад служба заврши, кад се целива и прими наора, тад се честита онима 
којима се још није честитало, наравно божићним поздравом “Христос се 
роди!”, а на честитку се одговара с “Ваистину се роди!”

[130] Летопис Српске православне парохије у Болману, година 1963, написао Павле 
Стајић.
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* Уж’на

Након службе опет честитање, а онда се иде кући на уж’ну.

Домаћица која кува уж’ну зна кад домаћин долази из цркве по томе 
кад звони на “тројство”. Зна колико треба времена да заврши служба, 
колико да се целива, подивани пред црквом, колико да домаћин стигне кући 
и да се пресвуче и таман кад се пресвуче, да сједне “з_астал”. Е сад, Божић 
је, идеш кући и увијек те неко “сврати у_бирцуз”, иако “није ред”. Браниш 
се да нећеш, а-јак, не вриједи. Опет треба “паз’ти кол’кој сати” да се не 
“искесиш[131] у_бирцуз’”, а Божић је. Јер, ако домаћин остане “у_бирцуз’”, 
“сороваће” кад дође кући и поред божићне поруке: “На земљи мир, а 
међу људима добра воља”. Још кад га види “на_враташцама”, домаћица 
ће га “почет’ гадит’”: “Па добро, ђе_с’ ти? Већ сам мишљела да те поп 
затвор’јо у_цркву ил’ си отишо за нечији’ коли’...”

Након дугог поста, божићна уж’на мора бити посебно богата: 
обавезна супа, кувано месо, сарма, пуњени пијето, печен’ца – шунка, 
кобасице, затим чесница и на крају јабука и мед.

Након уж’не дјеца су кидала чесницу и при томе жељела откинути 
онај дио у коме је метални новац. Ако је у кући било само једно дијете, 
с њим су чесницу кидали укућани и при томе настојали да новац добије 
управо дијете.

Печен’ца и пуњени пијето остављају се на столу и након уж’не, не 
склањају се са стола.

* Јахање и вожња с’он’цама

Послије уж’не ватају се коњи у с’онце или се јаше. Сви се скупљају 
пред Вел’ким бирцузом. Једни иду на коњ’ма и јашу, други на с’он’цама, 
трећи опет долазе пред Вел’ки бирцуз да виде тко ће јашити. Кад чују 
тутњаву од Новог Болмана, према сјећању Видоје Бијелића, знају да то 
из Карашева иду Дако и Милисав. Пред Вел’ки бирцуз дођу и момци из 
Сепежа и Мајшких Међа, скупе се сви, а онда се цијело поподне јаши на 
коњ’ма и вози на с’он’цама по читавом селу, чак и до Качволе.

* Сламчица

На први дан Божића није било игранке, није се ишло увече у_бирцузе 
и није се свирало. Момци су на Божић увече ишли у дјевојачке куће на 
сламчицу, а сламчица се одржавала у неколико дјевојачких кућа и већ се 
отприје знало гдје ће бити и тко ће отприлике доћи на коју сламчицу. Док 
је у некој кући сламчица, у њој нема старијих. За ту прилику морају отићи 

[131] Искесити се – овдје: остати негдје докасно.
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од куће, иако је Божић, обично у комшилук или код родбине. Ипак, у кући 
је знао остати нетко од старијих, тобоже да пази на ватру да се не утрне 
у шпорету, али стварно да мало надзире шта се дешава јер зна се да “ће 
прав’ти комендиј’”. Домаћин и домаћица могу бити “брез_бриге” кад је 
нетко од старијих ту.

На сламчицу су долазиле и дјевојке и момци. Врата нису била 
затворена и могао је доћи тко год је хтио, али се унапријед знало тко иде на 
који сламчицу и зашто.

На сламчици се, иначе, играју разне игре, у првом реду игра сламчица. 
Узме се онолико струкова сламе колико има парова, промијешају се, ухвате 
за средину тако да се не види која сламчица иде с једне, а која с друге 
стране. Потом момци ухвате сламчице за један крај, а дјевојке за други. 
При том се пјева:

“Сламчице, водичице, на дну студена.
Умијо_б’ се, напијо_б’ се, ал’ је хлађана. 

Ко се неће пољубити, убио га Бог. 
Ко се хоће пољубити, помого га Бог”.

Након тога заиста би се пољубили онај момак и она дјевојка који су 
држали исту сламчицу. Но, правила су могла бити и друкчија. Кад ухвате 
крајеве сламчица, умјесто да се љубе, могли су питати: “Шта да ради 
ова сламчица?” Онда би то одређивали они који су држали друге крајеве 
сламчица.

Игра и није морала бити баш повезана са сламчицама. Могла је, на 
примјер, тећи овако: нетко оде иза врата и повиче “ја упадо’’” те тражи и 
моли да га нетко извади. Ако момак почне с игром, он након запомагања 
да је упао у рупу одређује која ће га дјевојка извади јер “извадит’” га може 
само дјевојка. Кад позвана дјевојка пође да га извади, остану сами иза 
врата. Након неког времена момак излази иза врата, а дјевојка остаје иза 
њих и сад она тражи неког да је извади, при том одређује неког момка који 
ће је извади. Тако раде док им не досади, а кад им досади једна игра, играју 
неку другу.

Сламчица траје док се кући не врате домаћин и домаћица. Они, 
наравно, никог не “ћерају кућ’”, али сами момци и дјевојке оду кад виде да 
су се вратили старији укућани.

* Божић је Божић

Други дан Божића иде се у комшилук и честита Божић. Тог дана 
могло се играти (плесати) у Вел’ком и Малом бирцузу. Трећег дана Божића 
ујутро чисти се слама. А обичај је био да се односи у кокошињац.
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Божић је и прилика да се сјетимо оних којих више нема, а они који 
цијеле године осјећају тугу и бол за изгубљеним члановима породице, 
онако тихо и упорно, за Божић ће је осјетити највише кад је сва породица 
на окупу. Тад се дјеца сјете и своје мáјке и дједе. Обично их на њих подсјете 
родитељи: “Е, сад да_ј’ ту наша мáјка, она_б’ нам бацала орасе” или “да_ј’ 
ту наш дједа, он би нам причо приче”.

И, да, има великих светаца, али Божић је Божић.

Радост коју сте осјетили као дијете на Бадњак и Божић, сламу и све 
друго, нећете никад заборавити. Ако такву радост нисте осјетили, не можете 
то касније ничим надокнадити, а сигурно да никад нећете заборавити онима 
који нису хтјели “да знате да_ј’ Божић”.

Свети Стеван (Св. првомученик и архиђакон Стефан, 27. децембар 
/ 9. јануар)
Светог Стевана_с’ у_Болман’ звал’ “мрвичар” јел ко остају мрв’це 

иза Бож’ћа.
Бијо_ј’ то вел’ки славски дан јел то_ј’ било свето некад вел’ким и 

важним болманским кућама: Бојанин, Бошњак и Иванчевић па_ј’ било 
пуно свечара.

Свети Василије Велики – Нова	год’на (1. јануар / 14. јануар)
“Смрт, пак, за мене је благотворна: она ће ме прије прослиједити 

Богу, за Којег живим и трудим се, за Којег сам већим својим дијелом ја 
већ умро, и ка Којем већ одавно журим”[132], одговорио је свети Василије 
префекту Модесту кад му је овај запријетио одузимањем имовине, 
прогонством, мучењем и смрћу.

Ноћи од Божића до Богојављења (7-19. јануар) у Болману су звали 
“некрштене ноћи”. Веш који се пере између Божића и Богојављења није се 
стерао на отвореном, већ негдје под шупом, да није напољу.

На Нову годину људ’ из цркве одмах иду кући, не свраћају у бирцуз, 
што се иначе редовито радило. Иду кући резати колач јер кићени колач, 
спремљен на Бадњак, реже се баш на Нову годину, пред саму уж’ну.

Колач се с доње стране пререже у облику крста, преломи на двије 
половице, које се приљубе доњим дијелом. У сваком дијелу ископа се рупа, 
у коју се наспе мало црвеног вина те се то вино пије из колача. Колач режу 
домаћин и обично најстарије дијете. Домаћин, одламајући колач, каже: 
“Христос по среди нас”, а особа која реже колач с њим одговара: “Јест и 
будет”.

[132] Свети Григорије Богослов, Слово 43. Надгробно Василију, архиепископу Кесарије 
Кападокијске, http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Besede/Lat_Slovo43.htm.
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Након уж’не, из осмака или котар’це у којој је стајао кићени колач, 
узме се округла погача с рупом у средини те се ставља крави на рог. Остатак 
кићеног колача који се не поједе даје се кокошима да га поједу.

На Светог Василија некад се правила васил’ца, која се мијесила 
“лист на лист”.

За разлику од Божића, на Нову годину није било за јело ништа од 
кокошијег меса да се не би “рашчепрко” напредак у новој години, већ се 
супа правила од димљеног свињског меса.

Крсна слава или свето

“Крсна слава је обичај који потиче из давних времена и који је био 
изузетно важан празник и пре покрштавања јужних Словена. У то време 
политеизма, свака породица или кућна заједница имала је свог божанског 
заштитника коме је придавала посебну важност. Српска православна 
црква је, по идејама Светог Саве, овај обичај прихватила, прво га 
продуховљавајући хришћанском вером и начелима, а затим усвојила”.[133] 
Различита су тумачења настанка обичаја крсне славе. “По једном мишљењу, 
порекло славе доводи се у везу са њеним другим називом ‘крсно име’, што 
показује да крсна слава прославља успомену на дан крштења племенских 
старешина и њихових породица. Светитеља, на чији су дан крштени, узели 
су да славе као кућног заштитника”.[134]

О крсном имену говори и овај цитат: “Кад су Срби примали 
хришћанство, замењивали су своја многобожачка имена хришћанским. 
Домаћин је обично узимао име онога свеца у чији се дан покрстио. Тај 
светац онда је постао заштитник дома и породице и сваке се године свечано 
празнује. То је крсно име или слава”.[135]

* Настанак крсне славе

О самом настанку крсне славе постоје, дакле, различита тумачења: 
“О крсној слави се много писало и различито тумачило о њеном постанку. 
Углавном се заступа гледиште да је она заменила многобожанског бога 
приликом покрштавања наших предака. Заправо, да је обичај слављења 
домаћег бога христијанизиран и претворен у крсну славу. Ми овакво 
тумачење одбацујемо као неисправно и неосновано. Хришћанска 
религија није накалемљена на стабло многобожачке религије, него је 

[133] Чланак “Крсна слава” – http://sr.wikipedia.org/wiki/Крсна_слава; приступ: 19. 
VII. 2008. Касније је тај чланак спојен с чланком “Слава” па се овај цитат може наћи у 
“историји измена” с датумом 19. VII. 2008.

[134] “О крсној слави” – www.spco-lausanne.org (приступ: 12. II. 2011).
[135] Dobrota, Radoslav - Dragićević, Mušika, Hrišćanska nauka pravoslavne vere : za 4. 

razred narodnih škola, Knjižarnica M. P. Milanovića, Београд 1944.
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она богооткривена религија, која се темељи на Светом Писму и Светом 
предању”.[136]

Биљежимо и нешто другачији приступ: “Иако су примили 
хришћанство, многи су и даље наставили да приносе жртве заштитницима 
свога дома и своје породице – хришћанским светитељима – као што су и 
раније, у идолопоклоничко време чинили. (Стока, која је била намењена 
као жртва светитељу, догоњена је црквама код којих је и клана, а њено 
месо служило је за гозбу. Тај обичај одржао се код многих доста дуго.) Тек 
је светосавски покрет, дубоко хришћански и народни у исти мах, одиграо 
одлучујућу улогу у коначној хришћанизацији Срба.”[137]

“У јужним крајевима наше земље дан Славе зове се ‘Свети’”[138], 
наводе аутори “Малог зборника”, што потврђује да болмански назив 
“свето” (с краткосилазним нагласком) за крсну славу није без основа.

* Начин позивања на славу

На крсну славу или свето звало се ујутро, обично након јутрања, кад 
је домаћин одлазио у сваку кућу коју зове на славу. При том је носио срче 
ракије и мало колача и позивао домаћина куће да он и његови укућани дођу 
на славу.

На крсну славу се обично звало кумове и родбину, с тим да се “зарад 
кума” (или другог најважнијег госта) ишло његовој кући прије славске 
уж’не, обично након литургије, чиме се давао посебан значај кумовима. 
Како је кумство у Болману, код најстаријих породица, често знало трајати 
из генерације у генерацију, чак и по више од сто година, традиционално се 
знало тко коме долази на крсну славу. А онда, кад је домаћин с кумом, на 
путу својој кући, већ пролазио крај бирцуза, морали су скупа свратити у 
бирцуз да нешто попију и да домаћин почасти своје пријатеље.

На крсну славу госте се не би звало ако је кућа била “у жалости”, тј. 
ако је у тој кући у посљедњих неколико мјесеци нетко умро, поготово ако 
је умрла особа била млађа.

* Чињенице о слави

За крсну славу свештеник је обавезно светио славску водицу, обично 
неколико дана прије славе.

Домаћин је на крсну славу одлазио у цркву, некад и на јутрање и на 
[136]  Mihajlović, protojerej dr Života, Svetosavsko zvonce [novine], Beograd, 6 (2000).
[137] “Српска слава или крсно име : У редакцији епископа браничевског Хризостома 

(Војиновића) 1963”, http://www.jezik.org/srpski2004/e_knjige/hvojinovic-slava_c.html (при-
ступ: 29. XI. 2001).

[138] Mali zbornik molitava i crkvenih pesama, Sveti arhijerejski sinod, Beograd 1946.
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литургију, те на служби даривао “на_икон’” одређени износ у новцу. На 
крају литургије свештеник би прочитао колико је који домаћин даривао 
“на_икон’”.

Свака кућа имала је икону своје крсне славе, а обично је имала и 
икону крсне славе коју слави домаћица. Под иконом се палила свијећа 
за славу. Код неких је она горјела цијели дан, код неких само за вријеме 
уж’не, вечере или чак само за вријеме молитве прије уж’не.

Није познато да је у Болману постојао обичај да се пече славски колач 
или припрема кољиво за славу.

Крсна слава се стицала рођењем и није се могла промијенити. Чак ако 
је нетко и одбацио једну, а славио другу славу, опет је као званична остајала 
његова стара слава, слављена или не.

Дјевојка је удајом обично долази у кућу која слави другу славу, али 
њена слава и даље остаје њена.

Некад се уочи славе у кући није гасила свијећа или лампа.

* Највеће болманске крсне славе

Највећа крсна слава у Болману био је Свети Ђурађ (Ђурђевдан, 
Ђурђево), кад је славила највећа болманска породица Бијелић, а и још 
неколико бројних породица: Бошњак, Колар и Купинић, као и још неке 
старе породице: Ђурић, Газдић, Грујић, Ковачевић, Кресић, Марковић, 
Мишљеновић, Обрадовић, Стојковић.

Након Ђурђевдана, највећа слава био је Свети Никола, кад је славила 
најстарија болманска породица Болманац, а исто тако и породице: 
Анђелић, Доброкес, Габошац, Голубовић, Петровић, Поповић, 
Радомировић, Сечујац, Васиљевић итд. Значајна слава био је и Свети 
Стеван. Славиле су га богате и утицајне породице Бојанин и Иванчевић, 
као и породице Бошњак, Дмитрић, Парабак, Пашић, Суботић. Светог 
Јована славиле су породице: Бошњак, Дорић, Хорват, Коцкар, Лалић, 
Радојчић, Саркањац, Вакањац. Велика слава био је и Свети Аранђо 
(Аранђеловдан), који су славиле породице: Чварковић, Хорват, Поповић, 
Радишић, Вилић, Вудраг. Велика слава је и Свети Игњатија, кад је 
славила породица Јанковић.

Занимљиво је да се нека породична презимена помињу неколико 
пута код различитих слава.[139] Тако, на примјер, презиме Бошњак помиње 
се као свечарско на Светог Јована, Светог Стевана и Светог Ђурђа. То 

[139] Домовни протокол из 1892-1893. године, Парохија болманска, архива Црквене 
општине и парохије болманске.
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се може објаснити чињеницом да понекад дјеца, из разних разлога, нису 
носила очево презиме, али су од оца ипак наслиједила крсну славу. Осим 
тог разлог је можда и у томе што породице истог презимена потичу из 
различитих крајева (Босна, Црна Гора, Херцеговина, Косово), поготово то 
важи за презиме Бошњак, које је често у Барањи.

* Честитари

А каква би то била крсна слава кад је не би нитко честитао? Честитари 
обично долазе за вријеме уж’не, а то су, наравно, циганске банде, које већ 
знају која кућа слави коју славу, не само у Болману, већ и у Качволи и даље. 
Кад улази у авлију, банда свира оно: “Добро јутро, мој Србине, честитам 
ти крсно име”.

Свирачи су већ знали гдје ће их домаћин дочекати на тријему куће, 
даривати па да иду даље, али су знали и гдје ће их увести унутра. А ту гдје 
улазе унутра, треба доћи у право вријеме, непосредно кад прође уж’на, 
кад су гости већ јели. Знало се, дакле, гдје ће бити свирке, пјесме па и више 
од тога. Ако је домаћин од оних који воле пјесму, па ако још има подршку 
кума, ујака или неког од родбине, биће ту свега. Било је чак слава на којима 
се спајала уж’на с вечером, па се остајало и након вечере тко зна докад 
у ноћ. За такво прослављање крсне славе домаћин је, осим добре воље, 
морао имати и праву банду коју је познавао, али и друштво које је било 
склоно прослави, такођер и добру ракију и добро вино те добру домаћицу 
којој не смета весеље, али која мора добро држати “кајасе”, поготово ако је 
домаћин склон да се “отме” те умјесто да нуди и сипа другима, сипа себи 
и онда такав “преврне алов”, а срамота је да он заврши “под_асталом”.

Домаћин се може опустити, али не превише јер мора дочекати и 
госте који ће доћи на вечеру. Мора, дакле, остати на ногама. Понекад су, 
опет, домаћин и његово друштво успијевали напити банду која је свирала, 
иако су се и свирачи чували да не попију превише јер онда им пропада 
даље свирање. Углавном се радило о свирачима које су домаћин и његово 
друштво добро познавали и при томе није био циљ напити оне свираче који 
иначе пију, јер “није тешко жаб’ у_вод’ наћерат’”, већ оне који неће пити 
и који иначе не пију.

Кад такви дођу и одсвирају неколико пјесама и кад их домаћин понуди 
пићем, а они неће, онда их домаћин зануђа, па то почне и нетко од гостију, 
само да први свирач узме чашу, онда већ даље иде без проблема. У сваком 
случају, забава “не гине”.

Пуно је досадније у кућама “ђе_с’ сви уштиркан’” па се праве “да_с’ 
господа” или међу њима стварно има господе па онда и други морају 
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“паметно диван’ти”, нарочито у кућама гдје су и домаћин и нетко од 
гостију чобани или свињари па “сам диване о овцама и крнцима” и још 
се фале, наравно један другоме. Није важно да кућа мора бити баш богата, 
важне су особе које знају бити расположене и то пренијети на остале госте.

* Слава се никад не заборавља
У неким кућама, поготово у прошлости, посебно су сједили мушкарци, 

а посебно жене, обично у другој соби. Домаћица је обично била та која 
“служи”, а домаћин за трпезом нуди да се једе и точи пиће.

Како год да се славила, бучно и уз госте или тихо и скромно, никад се 
не заборавља шта је то слава или свето. Не заборављају се чак ни слава дједе 
по мајци те славе једне и друге бабе. Ако ништа више, бар се у цркви на дан 
њихове славе запали свијећа, а неки су у цркви или пред иконом палили, 
не свијећу, већ највећи дуплијер. “Нек се зна да још имају неког свог и да и’ 
нис’ заборав’ли. Нек гори!” А свијећа или дуплијер горе славском свецу у 
славу и част, “за многаја љета” живима и за покој онима којих више нема.

Колико је слава била важна у Болману, види се и по томе што се на 
неким споменицима налазе и слике славског свеца. На споменицима “баба-
Дашини’ ћери”[140], како кажу Болманци, налази се икона св. Ђурђа, чије се 
боје још увијек јасно виде, иако су прошле године и године.

Богојављење (6. јануар / 19. јануар)
Можда некада нису баш сви знали 

да се на Богојављење у цркви служи 
литургија св. Василија Великог, али су 
сви знали да се свети вода. У Болману 
се није пливало за часни крст, како је 
то обичај у многим мјестима гдје живе 
Срби, већ се само светила вода, некада 
у црквеној порти, а у новија времена у 
цркви.

 Не зна се тачно да ли се некада вода 
светила на локалитету званом “Вод’ца”, 
који се налазио сјевероисточно од села 

уз некадашњи пут за Моноштор, уз који је био посађен дрворед. Крај тог 
пута, баш на “Вод’ци”, био је крст који је означавао улаз у Болман па је 
могуће да се ту некада светила вода или дотле носила литија. Касније је пут 
премјештен западно, крај данашњег Споменика, гдје је такођер постављен 
крст, а онај крај “Вод’це” је запостављен. Кад се градио Споменик, срушен 
је крст који се ту налазио, а онај код “Вод’це” временом се сам срушио, док 

[140] На надгробним споменицима Емилији и Драгињи Грујић, који се налазе испод 
двије “Грујићеве липе” на болманском гробљу, насликан је свети Ђурађ. 

Slika	186	–	Osvećenje vode u crkvenoj 
porti na Bogojavljenje
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је дрворед крај старог пута посјечен још прије педесетих година двадесетог 
вијека.

Кад Болманци дођу на Богојављење у цркву, запале свијеће за покој 
душе, а они који воле слушати појање и који знају шта се поја у цркви, 
једва чекају да се почну појати антифони[141] и да дође трећи антифон: 
“Исповједајтесја Господеви јако благ, јако во вјек милост јего”. Дотле 
таман престану звецкати чашама и флашама које су понијели да кући однесу 
свете воде, а дођу и они који по обичају касне. Након трећег антифона први 
пут се поја богојављенски тропар[142] “Во Јордање”. Ријетко који тропар је 
био тако познат, звучан, радо слушан и појан као “Во Јордање”. У цркви 
би се просто орило кад би се појао тај тропар. Увијек би га почињала појати 
друга пијевница, а прихватали су га сви у цркви. Свако вријеме имало је 
једног или више појаца који су били познати и које су вољели слушати 
управо кад појају тај тропар. Његова мелодија заиста никад се не заборавља.

Освећење воде почиње оним “Глас 
Господен на водах”, за вријеме самог 
свећења звоне звона, а некада сe пуцало и 
из тарацки. Сваки пут кад би звонар почео 
са звоњавом, у црквеној порти пуцало се 
из тарацке[143].

Сваки домаћин или домаћица 
доносили су кући свете воде и чували је 
цијеле године. Кад би се вратили из цркве, 
сваки члан породице три пута би мало 
отпио свете воде.

Говорило се да је на Богојављење највећа зима и да је тада најхладније 
па су у селу често говорили: “Кад дође тај рацки крстивода, онда Шваби 
зеби нога”[144].

Као и уочи Божића, тако и уочи Богојављења није требало гасити 
свијећу, лампу или свјетло у кући.

На Богојављење се износи жито засијано на Вар’цу.

[141]  Антифон (обично у множини) – “изабрани стихови из псалама који се наизменично 
певају са десне и леве певнице по устаљеним гласовима, којих има осам” (Речник САНУ).

[142]  Тропар – “црквена песма посвећена неком свецу или празнику” (Речник МС).
[143]  Тарацка – “кратак топ којим се што оглашава или пропраћа весеље, прангија” 

(Речник МС).
[144] У У књизи Ој Видово, Видово Милана Дворнића (стр.127) слична изрека споменута 

је уз Крстовдан (5. јануар / 18. јануар): “Пошто је то обично вријеме великих хладноћа, 
Швабе су говориле: ‘Кад дође тај рацки Крстивода, зеби нога’”.

Slika	187	–	Osvećenje vode u crkvi na 
Bogojavljenje 1981. godine
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Свети Јован (7. јануар / 20. јануар)

Знало се да је тај светитељ заштитник кумства и побратимства и уз то 
значајан славски дан у Болману. Некад се није радило на Светог Јована, као 
ни на друге празнике тог светитеља. Доста болманских кућа имало је икону 
св. Јована, иако им он није био крсна слава. Сви су знали да на икони пише 
“покајтесја”, али и да његова високо подигнута десна рука упозорава и 
опомиње.

Свети Сава (14. јануар / 27. јануар)
“Векови су прохујали, од чудесне 

оне ноћи, векови су прохујали и многи ће 
јоште проћи”[145] незаборавни су стихови 
из једне од најпопуларнијих пјесама о 
светом Сави[146], коју сви знају по почетку 
првог стиха: “Ко удара тако позно...”

Још увијек је зима, неки кажу и 
Свети Саво[147] средозимац.

Некад су о светом Сави готово сви 
знали готово све. Познато им је било да је 
он син великог жупана Немање[148], да му 

је име било Растко, али ипак ријетко тко је у Болману изговарао Растко, сви 
су говорили скраћено “Раско”. О њему су могли чути као дјеца у школи или 
на проповиједи у цркви, али и слушајући декламације у цркви и школи.

* Декламације
У различита времена и у различитим државама Свети Сава се 

различито и славио, некад у цркви, некад у школи, некад и у цркви и у 
школи. Једно је увијек било исто: резање славског колача, проповијед, 
деклемације, поклони. Деклемације су обично деклемовала дјеца од првог 
до петог разреда основне школе, но могла су и мања. Чак је постојало и 
право такмичење тко ће од дјеца прије научити неку деклемацију о светом 
Сави, макар и оно: “Кошто_ј’ Свети Саво, таког нема свеца”, макар и 
једну строфу, “и то_ј’ већ нешт’”.

Стихови из деклемација остају дуго у памћењу. Ако не сви, али неки 
остају цијели живот. Своју дјецу учиш оне деклемације које су ти се највише 
свиђале и које си и ти као дијете деклемово. Долазе нове пјесме, али остају 
и старе. Неки стихови су напросто непролазни и трају генерацијама. Дјеца 

[145]  Војислав Илић: “Свети Сава” (1889).
[146] Свети Сава ( Свети Сава (Растко Немањић; око 1174–1236).
[147]	 Свети	 Саво – уобичајени болмански облик имена светитеља (свети Сава) и 

црквеног свеца (Свети Сава).
[148]  Стефан Немања (око 1113–1199).

Slika	188	–	Proslava Svetog Save u 
crkvi 1981. godine
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по обичају, кад нема родитеља, воле “врндат’” по ладицама и ормарима. 
Међу старим, већ пожутјелим папирима налазиш и оне са стиховима о 
светом Сави. Тко зна тко их је исписао од предака. Читаш познате стихове, 
иако се ријечи писане обичном оловком једва виде. Но, то ти не смета јер 
их ионако знаш напамет.

Није деклемација ни тако мала ствар. Прво, мора се добро научити јер 
ако се забунеш, чују то сви и послије препричавају и диване по селу. Дакле, 
научиш добро деклемацију и чекаш свој ред, било у цркви или у школи. 
Важно је да се не уплашиш од масе свијета и оне тишине која настаје кад 
треба почети с деклемацијом. Сви шуте и гледају у тебе и чекају да кажеш 
нешто.

Обично је крај дјетета које деклемује стајао нетко од старијих који му 
помаже ако се забуни или не зна добро напамет. Кад неко дијете дође на 
ред, деси се да нетко од присутних баш и није најбоље обавијештен о томе 
тко је и како се зове, и наравно, мора се распитати: “И_је_л’, чије_ј’ то 
дијете?” Кад сви чују “чије_ј’” то дијете, оно може почети с деклемацијом.

Деклемација је добар начин да нетко од дјеце скрене пажњу на себе, 
поготово ако баш није “од свијета” или ако га нитко није дошао слушати 
како деклемује. Иако се чини да нитко не обраћа посебну пажњу, да сви 
чекају своје дијете, ипак не могу а да не чују тко је најбоље деклемово. 
Макар то и не казали отворено, макар то и не признали, ипак знају.

* Светосавски кум

Након деклемације, знао или не знао, након што се дијете поклони 
кад заврши, присутни викну: “Живио!” или “Живјела!” Свако дијете 
које деклемује за Светог Саву добија поклон и то одмах чим заврши с 
деклемацијом. Но, није то све. Ред је да поклон даду и родитељи па стриц, 
ујак, кум..., а док је дијете млађе, и комшилук. Шта ко: неко “чоколад’”, 
неко “шећера”, неко “јап’ку”, “а најбоље_ј’ кад се уз то да мал’ и новаца”. 
Љепота Божија!

За Светог Саву црква обично има светосавског кума, који припрема 
славски колач и кољиво, али исто тако и поклоне за дјецу која деклемују. 
Прво се, наравно, реже колач, а онда долазе деклемације.

* Светосавска химна

И још нешто, у чему уживају и млади и стари: “Светосавска химна”, 
“Ускликнимо с љубављу”.

На Светог Саву “Светосавска химна” први пут се поја на служби док 
се “купи тас”, а други пут кад су деклемације. Светосавска химна била је 
много више од духовне пјесме која се поја у цркви. Некад је то била једна 
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од ријетких пјесама која се појала на српском, а не старословенском.

* Свети Сава – школска слава
Свети Сава као школска слава 

прослављао се некад и у школи, у 
“школској дворани”. Приредбу су 
припремали учитељи са школском дјецом, 
а уз најважније личности: учитеље, попа, 
предсједнике Општине Болман, Црквене 
општине Болман и Школског одбора, 
присуствовали су јој и родитељи и други 
заинтересовани. А приредба, зна се: 
говор, игроказ, деклемације, уз резање 
славског колача, ако није резан у цркви.

Послије Другог свјетског рата 
и обнове Храма Свети Сава се прослављао искључиво у цркви. Тако о 
прослави Светог Саве 1964. године у Летопису[149] Павле Стајић – Паја 
биљежи да су апостол читали Милићко Бојанин, Бранислав Ђукић и 
Бранислав Иванчевић, а колач су резали “четири школска детета који 
похађају веронауку и то двоје мушки, Миленко Лалић и Јован Недић[150], 
и двоје женске деце, Душица Дмитрић и Нада Станковић”.

Послије резања славског колача ишле су деклемације, а некад се 
изводио и позоришни комад “Одлазак Растка у манастир”[151]. На примјер, 
изведен је 1967. године. Бранислав Стојковић[152] био је Мирон, Јован С. 
Недић Растко, Јован Дорић[153] Анђео, Рада Бијелић Косана и Милићко 
Бојанин[154] Немања[155]. У Летопису се из године у годину могу прочитати 
позната имена која прво деклемују као предшколска дјеца, а онда као 
школска.

Свети Саво се памти по зимском времену и снијегу, по “Ускликнимо 
с љубављу”, по деклемацијама и поклонима, по још много чему, и то кад је 

[149]  Летопис Српске православне парохије у Болману, година 1964, написао Павле 
Стајић.

[150]  Јован С. Недић; биографију видјети у поглављу “Познати Болманци”.
[151] У електронском каталогу Виртуелне библиотеке Србије налази се само овај запис: У електронском каталогу Виртуелне библиотеке Србије налази се само овај запис: 

Душан Н. Петровић, Одлазак Растка на Свету Гору – Атон, Управа парохије успенске, 
Нови Сад [1983].

[152]  Бранислав Стојковић (рођ. 1953) касније је постао свештеник. Видјети слику 
број 14 на 45. страници.

[153]  Јован Дорић, звани Јован Јошић (1954-2010).
[154]  Милић – Милићко Бојанин (рођ. 1954), касније је био предсједник Црквене 

општине болманске.
[155]  Летопис Српске православне парохије у Болману, година 1967, написао Павле 

Стајић.

Slika	189	–	Osvećenje slavskog kolača 
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дјетињство већ одавно прошло.

Вријеме пролази, а Растко још увијек “у дубини ноћног мира” удара 
на врата светогорског манастира, све док му има тко отпојати тропар у 
Храму, расјећи колач, деклемовати и запјевати “Ускликнимо с љубављу”.

Часне вериге (16. јануар / 29. јануар)

Храм светих апостола Петра и Павла у Болману слави храмовну славу 
на Петрово. Постоји усмена предаја да су Болманци хтјели премјестити 
храмовну славу с Петрова на Часне вериге јер је храмовна слава падала у 
вријеме жетве, кад се има пуно посла и нема времена за прославу. Мислили 
су да је пуно боље славити на Часне вериге. Прича се да је те године “лед 
потуко” жито, а тако и сљедеће. Након тога су храмовну славу вратили на 
Петрово.

Три	патријара	(Три патријарха, 30. јануар / 12. фебруар)

Светац Света три јерарха у Болману се назива Три патријара. У 
неким кућама у селу могла се наћи икона Три патријара и приличан број 
вјерних знао је набројати имена та три патријара: Василије Велики, чија 
се литургија и данас служи, а служи се још чешће и литургија Јована 
Златоустог. Знали су и који је трећи, а знате ли Ви?

На Три патријара знало је некад бити итекако хладно: “Једне_ј’ год’не 
била така зима о Три патријара да се вода у_бунар’ смрзла.”

Сретеније	(Сретење Господње, 2. фебруар / 15. фебруар)

Пола фебруара већ је скоро прошло. Сви се надају да је прошла и она 
жестока и права зима. Али, колико ће зима још трајати?

Ако је на Сретеније лијепо вријеме, кажу људи, зима ће трајати још 
шест недеља, али ако је снијег, зима ће бити краћа.

Некад се Болманци нису превише радовали лијепом времену на 
Сретеније. Добро је да зима мало попусти, али никако није добро да буде 
превише топло па да све “крене”. Послије дође мраз и све убије.

Покладе

Покладни обичаји карактеристични су по својој разузданости и 
обијести. Коначно, долазе у вријеме “месојеђа” и припрема су за Велики 
или Ускршњи пост, у коме се није допуштала мрсна храна те се захтијевало 
и прилагођено понашање.

Бијеле или Велике, а негдје и Ускршње покладе, којима завршава 
покладно вријеме, промјенљивог су датума и зависе од тога кад је Ускрс. 
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То је посљедњи дан прије почетка Великог поста и посљедње весеље пред 
пост.

* Даривање снаша

Код барањских Срба постоји један обичај везан за Бијеле покладе 
који нема карактеристике разузданости и обијести. Изузетно је виталан, 
прилагодио се новим временима и задржао све до данас. То је обичај 
даривања снашā или “нови’ млади”. А снаша или “нова млада” је свака 
Болманкуша која се од прошлих Поклада удала у Болман или неко друго 
мјесто, као и жена из неког другог мјеста која се у истом периоду удала у 
Болман или за Болманца. Дарују се све младе, без обзира да ли су вјенчане 
или не.

* Игранка

Сеоски начин живота, уз остало, 
подразумијевао је и игранке, поготово о већим 
празницима. На Бијеле покладе такођер су се 
одржавале игранке “у_бирцуз’ма”. Сви млади 
парови одлазили би на игранку у један од бирцуза. 
У Болману је некада избор био између Великог и 
Малог бирцуза. Уз млади брачни пар обавезна је 
као пратња ишла снашина мама или свекрва.

Прије игранке требало је “погодит’ банду”, 
која ће свирати, и то, ако је могуће, најбољу, а 
у Болману је то некада била Јојина, а касније 
Смиљанова или Бобојева банда.

Банда засвира у недељу послије уж’не. Чује се чим крене из Цигана. 
Затим прође кроз Париз крај Језера и како се приближава центру села и 
Великом бирцузу, пјесма и свирка су све гласније, а маса која их прати све 
је већа.

Поклони снашама доносили су се на игранку. Прије је био обичај да 
се снашама доносе переце и поморанџе. Нису, истина, сви давали дарове, 
нити су све снаше примале подједнако дарова. Што ближа родбина, 
кумство или комшилук, то значајнији дар. Поклоне су давале углавном 
жене и то некад переце које су саме испекле, а касније купљене переце и 
поморанџе. Понека снаша знала је скупити и пуне “кошареве поморанџи”, 
које су послије јели сви скупа “у_бирцуз’”.

Била_ј’ то идеална прил’ка да се види “ко_ј’ ко”, “ко_ј’ од свијета, а 
ко није”. Матере и свекрве имале_с’ пуне руке посла, од држања реклија 
и друге оправе док млади играју, до гледања ко_ј’ как’ спремит и каке која 

Slika	190	–	Ljubica 
Marjanović, rođena Dmitrić 
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снаша има ђердане ил’ дукате. Требало_ј’ и паз’ти ко_ј’ дон’јо поклон 
и каки, а поготово_с’ морале паз’ти да неким случајем њијезна ћи ил’ 
њијезин син “од свијета” не_б’ случајно стала ил’ стао, а камол’ заиграла 
или заигро с неким макар_ким.

Могло се ту свашт’ виђет, как’ и не_б’ кад је тол’ко свијета. Највише 
се гледало у оне младе и лијепе цуре и снаше, добро обучене и бећарасте, 
који још уз то лијеп’ и играју. Око њи’ се силе момци и сам’ наређују банди 
шта да свира јел сад се треба показат’ ко_с’ и чији_с’. Сад те морају сви 
виђет’, а не да стојиш неђе у ћошку и да се око тебе макар_ко гура и чепа 
те путњичавим опанцима и чизмама. А знало се ко_ј’ важан, а ко није. Она 
која има пуно ланаца земље и дукате да се све сјаје, па ако_ј’ још једин’ца, 
дође јој чисто да и све погази кол’ко_ј’ важна.

* Паљење ватри

Они који још нису били за бирцузе, углавном млађи момци и цуре, 
палили су ватре и ложили кукурузовину, а затим би мушки прескакали 
ватру. Знало се окупити пуно момака и цура, а нашли би обично и некога 
да засвира па није било разлога да не буде весело.

Мање весело би било кад се врате кући и кад виде како су нагаравили 
руво и лице. Ујутру не би било ни мало весело кад они којима су украли 
кукурузовину то виде и дођу “јадат’ се баб’ ил’ брац’”, како је већ тко звао 
оца. Може бити свашта ако је “браца ил’ бабо накратко насадит’” и иначе 
поган и љут. У сваком случају, има материјала за “диван” до Ускрса.

* Бомбоњере

Мало-помало, као што је то одувијек било, вријеме пролази. Долазили 
су и пролазили ратови и мирна раздобља. Болмански бирцузи су срушени, 
претворени у дућане или једноставно запуштени и оронули, остарјели исто 
као и некадашње снаше и младожење. Великог бирцуза већ одавно нема. 
Срушен је приликом изградње Дома културе. Промијенило се много тога и 
ништа више није исто. Времена се ипак мијењају.

Нема више ни чувених болманских свирача Бобоја и Смиљана 
и њихових банди. Тек ту и тамо нетко се сјећа њихове свирке. Нестало 
је момака који се силе надмећући се тко ће више потрошити. Нема ни 
бећаруша око којих су момци трчали.

Нема њих, али има нових снаша и ђувегија, а и обичај даривања 
снаша за Покладе није нестао. Сачуван је, истина без бирцуза, свирке 
и пирница, које пажљиво прате и оцјењују сваки поклон и сваку снашу. 
Знатно измијењен, обичај живи и данас. Превладао је чак и националне 
границе па га примјењују сви.
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Умјесто переца, сад се дарују чоколаде и бомбоњере и обавезне 
поморанџе. На Покладе поподне снашама се поклони доносе кући. Носе 
их жене, обично у групама од двије-три. Добро, некад носе и мушкарци, 
али они који “не знаду реда” или неки стари момак коме је мати престара и 
није више за ходање по селу.

Сад је на снашама ред да се покажу. Кад се добије дар, треба жене 
позвати унутра, да сједну. Скухати им кафу, понудити их соком или другим 
пићем, а онда колачима, што разноврснијим то боље. Жене се обично 
задрже у дивану док не дође друга група жена с даровима.

Неким женама и добро дође да мало сједну и одморе се. Поготово ако 
немају пријевоз и морају пјешке с једног на други крај села. Па још ако газе 
по снијегу или обилазе воду и блато и вуку поклоне за више снаша, добро 
им дође мало сјести.

Наравно, женама које носе дарове важно је да предају дарове, а не 
да гледају успут којешта: каква је млада, да ли је брза или спора, да ли 
мари што јој говори свекрва или не мари, да ли је “доћерана” или је у 
“свакиданом рув’”. Не гледа се ни како изгледа авлија, кућа и соба у коју 
уђу, какви су колачи, да ли су добро опране чаше за сок, а поготово се 
не обраћа пажња ако снаша каже нешто макар_шта или се затекне каква 
флека на стољњаку. Не, никако не гледају на то, а још мање да послије о 
томе диване. Макар_шта!

Но, не гледа се само у нову младу, гледа се и у оне које носе бомбоњере: 
како_с’ спремите, да_л’ имаду нови костим ил’ ново руво ил’ иду у старом.

Једног дана нестаће и тог обичаја. Утихнуће као свирка и пјесма 
банде која неког кроз сокак прати кући с весеља и лумповања. Кад прође 
крај твоје куће, чује се и види, а како одмиче кроз сокак, чује се све тише и 
тише, све док потпуно не утихне.

Мученици	(9. март / 22. март)

Светих четрдесет мученика севастијских или Младенци у Болману се 
зову Мученици.

Тај празник долази у вријеме календарског почетка прољећа и некад 
је у томе и био његов значај. Од Мученика се може рачунати да је стигло 
прољеће, иако све зависи од тога каква је година. Памте се године кад је о 
Мученицима још било снијега, али и године кад је до тог дана у башчама 
већ све било посијано. Од Мученика је вријеме све љепше и љепше и треба 
се бринути да се посију кукурузи и друго што се сије у прољеће. Но, још 
може бити и мраза и хладноће па неки у селу нису журили са сијањем док 
не буде топлије.
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На тај се дан радило и није се славио као празник и светац. Кад би се 
нешто пило на тај дан, знало се рећи да се треба попити 40 чаша, за сваког 
мученика по једну.

Благовијести (25. март / 7. априла)

На Благовијести се није радило. Како су везане за исти датум, дешава 
се да буду у вријеме ускршњих празника.

О Благовијестима и причешћивању на тај дан читамо у Летопису:

“Најревноснији су млађи људи и омладина који су се сви причестили, 
што је врло добар знак за будућност. Тако исто су се све младе мајке 
које имају децу за школу заједно причестиле са својом децом. То је парох 
нарочито нагласио и похвалио њихово занимање и бригу за духовни живот 
њихове деце и упутио их да и убудуће то чине. Нарочито је запажено да 
су се заједно причестили сви брачни парови, млађи, највише их је било на 
Благовести. Тај обичај је већ уведен и треба га чувати да се одржава сваке 
године. Омладина се причестила, као и сваке године, на Цвети”.[156]

Лазарева субота – Врбица и Цвијете	(субота и недјеља седам дана 
прије Ускрса)

Сви су учили на “вер’науци” о томе како је Исус васкрсао Лазара 
и знају да се на Лазареву суботу и на Цвијете поја тропар “Обшчеје 
воскресеније прежде Твојеја страсти увјерјаја, из мертвих воздвигл јеси 
Лазарја, Христе Боже....”.

Свима је познато да се на Лазареву 
суботу нарежу врбове гранчице, донесу у 
цркву и на вечерњу дијеле дјеци, кад се 
три пута обилази око цркве. Некада се 
врбица дијелила дјеци само док обилазе 
око цркве, а кад се враћају у цркву, враћају 
и врбицу. Добијају је тек након јутрања 
на Цвијете.

Зашто врбове гранчице? Прије свега 
зато што у сјеверним крајевима нема 
палми, а врба прва “оживљава” након 
дуге зиме.

Вечерње на Лазареву суботу обично би почињало у пет сати поподне. 
Обичај је био да на то вечерње, “на Врбиц’”, највише иду дјеца, али и цуре 
и момци, па и мала дјеца коју воде или носе њихове маме. Ону “заборавну” 

[156]    Летопис Српске православне парохије у Болману, година 1956, написао Милорад 
Михајлов.

Slika	191	–	Episkop osječkopoljski i 
baranjski gospodin Lukijan pričešćuje 
narod u Bolmanu, (13. III. 2011)
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дјецу, која од “сиграња немају кад” ићи на Врбицу, старији увјере врло 
брзо, лијепим или батинама, како већ кога.

Обично се код цркве дође 
мало прије него што звони трећи 
пут и док још вечерење није 
почело. Прије почетка сва се порта 
ори од дјечије вриске и вике, а 
маме морају пазити да се дјеца не 
упрљају и не узелене на трави и да 
буду колико-толико мирна.

Прије него што се пође с 
литијом око цркве, дјеци и свима 
који су на вечерњу дијели се 
врбица, обично два-три врбова 
прута. За вријеме обиласка око 
цркве звоне и звона и звонце, носи 

се икона, а поја се, наравно, “Обшчеје воскресеније”.

Успут се, наравно, неки узрујавају и смирју 
дјецу, која се шибају врбицама, тко кога већ смије 
и стигне. Некада нису смјели ни помислити да за 
вријеме опхода око цркве некога ошину врбицом, 
поготово ако су имали строгог учитеља или попа. 
Кад у понедељак дођу “у_шкул’”, уч’тељ ил’ 
господин би добро испрашио оне који се нису 
пристојно владали на вечерњу, јутрању или 
служби.

Након вечерња није се одмах ишло кући. 
Обично би се дјеци припремиле кокице па се још 

неко вријеме остајало у селу.

Ујутро на Цвијете ишло се на јутрање и онда се дијелила врбица.

Обичај је био да се врбицом лагано удари неког другог, поготово 
дјецу, и да се каже: “Расти ко врбица, дебела (дебо) ко гица”. Врбица се 
обично стављала за икону и ту држала.

Некад се вјеровало[157] да нетко из куће обавезно треба ићи на Лазареву 
суботу на вечерњу те донијети врбицу кући јер је она штитила укућане 
и кућу од грома, ватре и сваке друге штете, а чељад и марву од болести. 
Кад се донесе кући, гранчица врбице обично се затицала за икону, умјесто 
старе гранчице која се чувала цијеле године.

[157] Према причи  Према причи Стојанке Марковић из Болмана, која је то слушала од свог тетка 
Душана Јанковића – Банског, такођер из Болмана.

Slika	193	–	Djeca nose vrbicu 
na večernju za Lazarevu 
subotu (2006)

Slika	192	–	Osvećenje vrbice kod Krste iza crkve 
(Lazareva subota, 2011)
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У Летопису за 1962. годину читамо:
“На Лазареву суботу врбица је одржана као никада до сада. Велики 

број деце и одраслих присуствовао је вечерњу и обнашању врбице око 
Светог храма. Свештеник је том приликом одржао пригодну проповед и 
захвалио се родитељима, који су послушали свог свештеника и дошли на 
богослужење или послали своју децу. До сада овај обичај био је заборављен 
тако да 1960. године скоро никога није ни било и сви у селу су радили.”[158]

Цвијете падају у вријеме часног поста па је ред и причестити се. На 
Цвијете се највише причешћивала омладина. У току часног поста некад су 
се причешћивале и двије трећине вјерника[159], педесетих година 20. вијека 
то је било неких 700-800 душа.

Ускрс
Припреме за Ускрс почињу постом. Некад се постило више, некад 

мање, али углавном се постило.
На Велики четвртак и Велики петак звона су свезана и умјесто звона 

служи се клепеталима, како се називају направе од дрвета којима се клепеће 
умјесто да се звони.

* Ватра на Велики петак
Посебно се клепетало на Велики 

петак, кад се палила ватра код цркве, 
некад у самој порти, некад крај порте. 
Но, прије паљења ватре, спрема се 
Христов гроб.

“На Велики петак девојке су по 
обичају спремиле Христов гроб, а увече 
је у порти, као и сваке године по обичају, 
паљена ватра, где се искупи скоро цело 
село, а нарочито деца и омладина. 
Ујутру на Велику суботу деца су рано 
будила вернике на позив за опело Господа 

Исуса Христа и то одмах после поноћи”.[160]

Док дјевојке спремају и украшавају Христов гроб, момци по селу 
скупљају дрва за ватру. Ватра се обично пали касно поподне или предвече. 
Дјеца долазе с клепеталима, какво већ тко има. Пошто се употребљава 

[158]  Летопис Српске православне парохије у Болману, година 1962, написао Петар 
Петровић.

[159]    Летопис Српске православне парохије у Болману, година 1954, написао Милорад 
Михајлов: “Причестило се више него две трећина верних Срба, женске све”. 

[160]  Летопис Српске православне парохије у Болману, година 1974, написао Павле 
Стајић.

Slika	194	– Momci i djevojke iz Bolma-
na na Uskrs 1947-1948. godine u avliji 
“Bogdinog bircuza”
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само једном годишње, клепетало се може имати дуго само ако се чува, а 
поготово се чува ако је од доброг дрвета и ако има добар звук. Окупљање 
око ватре на Велики петак је традиционално. Долазе како млади, тако и 
старији, сватко са својим друштвом. Неки су на вечерњу и молитви у цркви, 
неки напољу. Уз ватру се остаје дуго у ноћ.

Обичај је био да се целива плаштаница у Христовом гробу, а крај 
гроба некад се палио велики дуплијер, који гори на Велики петак, а касније 
се пали кад се звони “на_облак” или кад се на други начин моли да Бог 
помогне. На Велики петак није се радило и строго се постило.

* Шарање јаја
За дјецу свечаност почиње ујутро на Велики петак јер се тада “шарају 

јаја”.
Свака домаћица имала је неку своју малу тајну кад се шарају јаја: 

посебну кичицу с којом може добро шарати, начин на који добија неку 
своју боју или нешто друго. Јаја се, иначе, прво прокувају, а затим се шарају 
воском. Након шарања стављају се у боју, суше, а онда се уклања восак. 
Домаћице које су знале цртати, могле су љепше шарати.

* Буђење
За јутрање на Велику суботу мушка дјеца иду будити маљевима. О 

томе прича Видоја Бијелић:
“На Вел’ку субот’, рано уј’тру, идемо буд’ти. Спавамо код попа у 

једној соб’, кад се разиђемо од ватре. У један сат послије поноћ’ идемо 
по_сел’, у сваки сокак иду по двој’ца, ударамо у капије и вичемо: ‘Устајте 
лијени, Бог срећу дијели’. Так’ вичемо и вратимо се натраг. Некад би се 
послије тога задржал’ у_цркви, на јутрањ’, до саране, а онда идемо кућ’. 
Уј’тру узмемо котар’це и ђе смо год у_сокак’ ишли, ту идемо од_куће до_
куће куп’ти јаја, то_ј’ нам била плата. Пун’ котар’цу јаја накупимо, а 
нисмо све ни обишли. Неђе добијемо два, неђе три, неђе пет, кад је већ кака 
год’на била. Однесемо јаја код Бојанина у дућан, предамо, а онда идемо 
покуп’ти оно што још нисмо покуп’ли.”

Но, било је и таквих који нису ишли будити, али су ишли куп’ти јаја. 
И о томе прича Видоја Бијелић:

“Курјачић није ишо будит’, није биjо у тој партиј’. Уј’тру кад је 
усто, он је отишо покуп’ти јаја у Бургијин сокак. Кад су наишли они 
који_с’ буд’ли у_том сокак’, кажу им да_с’ дјеца већ покуп’ла јаја. Која 
дјеца? Милорад Курјак! Шта ко зна ко_ј’ буд’јо.”

* Јутрање
Звона се одвезују на јутрању на Велику суботу кад се плаштан’ца 

обноси око цркве.
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Кад иду с јутрања, жене дођу до мјеста гдје је горјела ватра и узму 
у руку остатак жари, а обично буде још жари. Премећу је из длана у длан 
неколико пута да им пилићи буду здрави и живахни, а не да куњају.

На Велику суботу могло се радити, тко већ какав посао има у 
зависности од тога када пада Ускрс.

* Ускршњи зец

Након Великог четвртка, Великог петка и 
Велике суботе стиже и Ускрс. Сви га једва чекају, 
сватко из свог разлога, дјеца нпр. јер добивају 
поклоне. Уочи Ускрса праве гнијезда од зелене 
траве, у која ће им зец донијети поклоне. Али 
данима прије тога старији их упозоравали да 
морају бити “добри и ваљани”, иначе “зец неће 
доћи”.

У гнијездо се обавезно ставља шарено 
ускршње јаје. Ако има више дјеце, онда сваком 
по једно. Поред тога стављају се и други поклони: 
чоколада и шећер, како су некад говорили за 
бомбоне, затим играчке и други поклони.

Шарена јаја и шећера дјеци дају и рођаци, 
комшије и пријатељи. Што је нетко већи род, то 

би његов поклон требао бити богатији. Предвече, “кад се шеће по_друм’”, 
жене воде дјецу и носе корпице те успут дарују шарена јаја и поклоне 
другој дјеци, а њихова дјеца примају поклоне од других жена.

* Туцање јајима

Посебно дјечје задовољство било је туцање јајима. То је била врло 
важна ствар. Онај који би изгубио, тј. чије би се јаје разбило, обично би 
се срдио и бурио. Нека дјеца су чак за туцање, наравно уз помоћ старијих, 
припремала и дрвена јаја, али то би се брзо открило.

Момци и цуре Ускрсу су се могли радовати из више разлога. Први је 
био тај што ће се поновити и што ће понову први пут обући на Ускрс кад 
буду ишли у цркву. Понову ће показати и увече “на_друм’”, у шетњи од 
“ћошка до ћошка”.

* Ускршња трпеза

Кад се уј’тру дође с јутрања, нарани и напоји марва и крнци, треба 
и ручат’. Послије дуготрајног поста прија јело које се спрема за Ускрс: 
кувана шунка, јаја, кобасице. То мора бити! Некима није било лако сачувати 

Slika	195	– Djeca na sokaku 
na Uskrs 1966. godine
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кобасицу до Ускрса, особито кад Ускрс пада касно. Осим тога, био је обичај, 
бар у дијелу села, да се на Ускрс начиње кулин. У сваком случају, јела је 
било за свачији укус.

Ал’ как’ сачуват’ кобас’цу до Ускрса? Није некада било тол’ко 
кобасица ко данас па там’ ђе има више дјеце не_мож’ сачуват’ кобас’цу. 
Зато се кобас’ца сакрије у_врећ’ па се попне на таван и метне за панту[161] 
да је нико не нађе до Ускрса.

* Служба 

Послије ручка (тј. доручка) неко ће остати кувати уж’ну, а неки ће 
ићи у цркву. Треба се спрем’ти. Сат метнит’ у_мали џеп, ланац од сата 
да се види, треба обућ’ најбоље руво што имаш па ајд’. Успут се мал’ 
стане и дивани, кућ’ идућ’ исто так’.

Ускрс је највећи светац, празник воскресења Христовог, чији тропар 
каже: Христос воскресе из мертвих, смертију смерт поправ, и сушчим во 
гробјех живот даровав.[162]

Кад се заврши служба, честита се Ускрс. На путу према кући можда 
мало и сједне попити коју у бирцузу па онда на уж’ну.

Нитко не воли кад на Ускрс пада киша. Прије или послије Ускрса да, 
али баш на Ускрс да прави блато, то баш не мора бити.

* Шетња
Послијеподне ил’ предвече, сам’ ако_ј’ вријеме лијепо, шета се по_

друм’. Највише иду жене “под_ рук’” сас другама, сестрама, снајама и 
сад већ с ким ко мож’. Треба се и лијеп’ обућ’, а љепше се мож’ обућ’ ак’ 
Ускрс пада касно да_ј’ већ и Ђурђево близ’.

Треба се унапријед договор’ти с ким ћеш ић’, кога ћеш уватит’ под_
рук’, па онак’ једна до_друге да вас буде преко цијелог друма кад се шећете.

Нека се сили сас новим рувом, нека сас друштвом: “Шта ти мислиш 
сам’, ко сам и чија сам, па које су се још уват’ле до_мене”. Гледа се 
врло и коме се честита Ускрс, чијој се дјец’ даје шарено јаје, па можда 
и чоколад’цу ил’ праву чоколад’, кекс, поморанџу. Нека дјеца накупе пуну 
котар’цу шарени’ јаја и чоколади, ал’ не даду им котар’це у_руке да не_б’ 
нешт’ просул’ ил’ начел’ коју чоколад’, већ то носи матера ил’ баба ил’ неко 
старији, так’ да се види кол’ко има шарени’ јаја и чоколади, да се чуде они 
који то виде: “Ајуј, пуна котар’ца чоколади! Шта ти мислиш!”

[161]  Панта – попречна греда која повезује рогове на кровној конструкцији, пајанта 
(Речник српских говора Војводине).

[162] Христос васкрсе из мртвих, смрћу уништивши смрт и даровавши живог онима  Христос васкрсе из мртвих, смрћу уништивши смрт и даровавши живог онима 
који су у гробовима.



440 Jovan M. Nedi}

Обично све почне још послије уж’не кад засвирају пред_бирцуз’ма ил’ 
код Крста близ цркве. Неки играју, други стоје и гледају, трећи се шећу. 
Све то до првог мрака. Онда оне с дјецом оду кућ’, а остану цуре и момци. 
Ак’ пада киша, ништ’ од шетње. Поклон’ се ипак однесу дјеци кућ’, а свира 
се у_бирцуз’ма.

Ни на други дан Ускрса се не ради па тад у цркву иду и они који нису 
ишли први дан. На трећи дан Ускрса у Болману је био обичај да се иде на 
гробље и да се преливају гробови те се на гробовима остави шарено јаје.

Ђурђево (23. април / 6. мај)

Ђурђево је било највећи славски дан у Болману јер је највише 
болманских породица Ђурђево славило као своју славу, међу њима и 
највећа болманска породица Бијелић.

Ускрс као помични празник понекад пада близу Ђурђева или на само 
Ђурђево.У Летопису читамо:

“Ускрс је ове године пао на Ђурђевдан, па смо службу св. Георгију 
служили други дан Ускрса.”[163]

На Ђурђево је био обичај да се свети жито и носи литија у поље 
(“у_атар”). У Болману се по селу и у поље носила ђурђевска и завјетна 
литија. Ђурђевску литију Видоја Бијелић описује овако: Крене се из 
цркве друмом према Новом Болману до Благ’не куће. Пред Јамачама[164] 
је био стари Благин виноград и ту се освети лоза. Онда се враћа натраг до 
Пинак’ног сокака[165] и иде се тим сокаком за Ливад’цу и Гробљице, гдје 
увијек има нека њива са житом те се ту освети жито. Локалитет Гробљице 
уз сјеверни руб Болмана није означен ни на једној катастарској карти, а 
прича се да је ту некад било гробље мале дјеце.

Ако је на Ђурђево киша и блато, жито се свети неки други дан кад 
је лијепо вријеме. Сви који иду за литијом оките се струком зеленог жита.

Кад на Ђурђево заврши служба у цркви, свечари морају мало свратити 
“у_бирцуз”, а пошто има пуно свечара, не мањка ракије, док је за вино рано 
јер се још није уж’нало.

У_бирцуз’ су, наравно, сам’ домаћин’, без_жена, не_дај Боже. Прави 
домаћин’ и газдрур’не нис’ вољел’ ни кад и’ у_село прати кер. Сам’ ако га 
виде да_ј’ се однекуд провуко и крен’јо за_њима у_село, ома се окрену и 

[163] Летопис Српске православне парохије у Болману, година 1956, написао Милорад 
Михајлов.

[164] Јамаче – мочварни шумарак између Болмана и Новог Болмана уз сјеверни руб 
цесте према Јагодњаку.

[165] Пинакин сокак – источни дио полукружне Улице Анкице Доброкес. 
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дрекну на кера да добро чује и кер и комшије налактите на тараблу ил’ 
враташца: “Неш’_ић’ кућ’, Б... ти твог сјајног!” Не иде чуват’ крнке да га 
прати псето! А и не воли через тога што псето легне пред_бирцуз и чека 
да он изађе и крене кућ’, а свако ко прође позна псето и зна да_ј’ он унутра. 
Не мора свако знат’ да_ј’ он у_бирцуз’!

Шта мислиш тек да те прати жена у_бирцуз? Не, то код нас не 
мож’ бит’. Додуше, мож’ бит’ да те жена дође траж’ти у_бирцуз зато 
што се неко у_штал’ одвезо, што имаш госте и ти_те_Боже знаш зашт’.

Кад се неко сврати у_бирцуз на неки светац, поготово за_слав’, 
треба нешт’ поп’ти, ал’ не там’ остат’ и “зацркнит’”.

Прије нег’ се освети жито, није се звон’ло на_облак, а од Ђурђева 
се звони на_облак и сваки пут кад се звони пали се велики дуплијер крај 
Христовог гроба.

Било_ј’ и таки’ година да_ј’ већ и прије Ђурђева било топло да се чак 
могло и купат’ у_канал’, тол’ка_ј’ била врућина, а било_ј’ и таки’ година 
да_с’ говор’ли: “Не ваља ни сјед’ти на земљи ил’ трав’, а камол’ се купат’ 
прије Ђурђева”.

У сваком случају, истинита је она: “Нема љепши’ у години дана од 
Божића па до Ђурђевдана”.

Slika	196	–	Đurđevska litija 1952. godine
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Спасово (четрдесети дан послије Ускрса)

Вазнесење Господње, Спасовдан. Од Ускрса је прошло четрдесет 
дана. Има пуно посла. Обично се копају кукурузи и чека се жетва.

Ујутро, за ручак, начиње се кулин. Они који су први кулин већ начели 
на Ускрс, сад начињу и други. Некад су се обично правила два кулина.

Они који су имали родбине и којима није било мрско, могли су отићи 
на керменц у Бреме. Послије Првог свјетског рата, кад су Срби из Бремена 
отишли, керменц је био у Мајшким Међама.

Обичај је био да се на Спасово носе трешње на гробље и да се по 
једна трешња остави на сваком гробу. Жена којој је умрло дијете није јела 
трешања до Спасова.

Дове (Силазак Светог Духа на апостоле – Педесетница – Тројице)

Празник Силазак Светог духа на апостоле, 
Духови или Педесетница у Болману се зове Дове.

“Во времја оно” кад се више ишло у_цркву, 
изађе из_цркве на Дове један чојк и показује 
чакшире и жали се другима: “Сваки пут кад 
дођем у_цркву, узеленим чакшире”. Други то 
слушају и сам’ се онак’ смјешкају сам’ за себе.[166]

Нормално да “узелени чакшире” кад дође у цркву само на Дове, кад 
се уноси трава и неколико липових гранчица. За вријеме док се у цркви 
клечи и док се читају молитве Духу светом, од траве се плету вијенци. У 
вијенац неки уплету липов лист, а онда се вијенац украси вуном црвене, 
плаве или већ тко какве има боје. Вијенац или липов лист понесе се кад се 
иде из цркве те се остави у кући и чува.

Већина вјерника знала је добро да се на Духове, као и на Ускрс, 
чита апостол из “Дјела светих апостола” и да онај који се чита на Ускрс 
почиње с “Пјервоје убо слово сотворих о всјех...”[167], а на Духове “Во дни 
они, јегда скончавшасја дне Педесетници...”[168]. Они који воле појање, 
једва су чекали да чују како ће појци отпојати молитву Духу светом: “Царју 
небесниј, Утјешитељу, Душе истини…”[169].

Видово	(15. јун / 28. јун)

Чим се заврши с окопавањем кукуруза, мора се мислити на жетву.
[166] Према сјећању Видоје Бијелића.
[167] “Первое убо слово сотворих о всех...”.
[168] “Во дни оны, егда скончавшася дние пятьдесятницы..”.
[169] “Царю Небесный, Утешителю, Душе истины...”.

Slika	197	–	Šetnja na Duhove 
(Bolman, prije 1941)
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С првих стрњака брало се плаво и црвено видовско цвијеће. Говори 
се да је “право” видовско цвијеће оно црвено, заправо црвенкасто, а плаво 
је споменак или незаборавак.

Ујутро на Видовдан (односно на Видово) најчешће дјеца и млађе 
особе умивају се у води у коју је стављено видовско цвијеће, и то за женске 
особе црвено, а за мушке плаво. Некад су при умивању женска дјеца 
говорила:

- Што оч’ма вид’ла, то рукама створ’ла!

Ивање (24. јун / 7. јул)

Негдје је Ивање тако велики светац “да 
сунце три пута застане на небу”. У Болману се 
радило на тај светац, који пада у вријеме жетве.

Много је обичаја било и нестало, али 
плетење вијенца од ивањског цвијећа уочи Ивања 
остало је до данас и то је један од ријетких старих 
обичаја који се сачувао.

Ивањско цвијеће (Galium verum) [170] бере 
се по обалама канала, на ливадама или на мјестима гдје се не коси трава. 
Знало се гдје расте то цвијеће и сватко је имао своје мјесто гдје га је ишао 
брати. Они који то нису могли или за то нису имали времена, дали би дјеци 
ситан поклон да им наберу ивањског цвијећа. Вијенац се плете уочи Ивања, 
а некад је био обичај да се с плетењем почне “кад звони вечерње”[171].

У вијенац се, уз ивањско цвијеће, некад уплете и друго цвијеће, тко 
већ какво има.

Вијенац се ставља на кућу на видно мјесто. Обично је окренут према 
авлији и налази се на зиду или стубу, тако да се види и са сокака. Не скида 
се цијеле године све док се не стави нови.

Ивањским цвијећем некад су се китиле и капија и враташца, а струк 
цвијећа стављао се и иза иконе у кући.

Петрово (29. јун / 12. јул)

Кад прођу Дове, Видово и Ивање, тада почне жетва и дођу оне праве 
врућине. Са’_ће и Петрово! По_сел’ се диван’ло да_с’ некад Болманци ћел’ 
мјесто Петрова слав’ти Часне вериге јел ко сметало_ј’ жетви, ал’ лед 

[170] Речник Матице српске.
[171] На вечерње звони у четири сата поподне.

Slika	198	–	Ivanjski vijenac
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све потуко и опе’ се врат’ли слав’ти 
Петрово. А није то сам један дан ил’ 
два, има ту више посла.

Прво, мора се мал’ уред’ти 
авлија, бар предња, па пред_авлијом. 
Срамота_ј’ ак’ има траве у_предњој 
авлиј’ ил’ пред_авлијом. Онда треба 
окреч’ти кућ’, напољ’, а и изнутра. 
Посо_ј’ то!

Кад је то готово, треба се 
брин’ти за то шта_ћеш куват’ и пећ’, јел биће гостију, а мора се исто 
так’ спрем’ти и сијена, јел гости ће доћ’ с_кол’ма и коњ’ма па им треба 
бац’ти сијена.

Не треба заборав’ти да се треба на_гробље 
однијет’ јаб’ка петровача. Обично се однесе 
прије Петрова. Држало се некад да жена којој је 
умрло дијете не једе петровачā до Петрова, док 
и’ не однесе на_гробље.

Зато Петрово није један дан па готово. 
Треба ту остав’ти више дана, а жетва_ј’.

На_крај’ крајева, треба и себе и сву чељад 
оснаж’ти и пресвућ’_се. То да_б’ за Петрово с 
нечим требало понов’ти дјец’, да се у сел’ види 
како_с’ се дјеца понов’ла, не треба ни диван’ти, 
то се зна и мора. Имал’ ил’ немал’ у сваки дан, 
за Петрово_ј’ морало бит’ свега, и то код свију 
у_сел’.

Обичај је бијо да се за керменц не зове, већ 
се дочекују сви гости који дођу. А сви, и домаћи 

и гости, једва чекају да сване Петрово. Већ уј’тру почне се куват’ и пећ’. 
Са’_ће гости, сам’ што нис’! А они гости из_даљег, који долазе возом, 
рад’ њи’ се морало ић’ још уоч’ Петрова у Сентивањ[172] на_стан’цу. Уоч’ 
Петрова и на Петрово гости у Болман стижу и на_коли’, све иду једна 
кола за_другим’. На_друм’ се дижу шатре, стижу трговци који продају 
дјечије сиграчке и свашт’ друго, стиже и рингишпил...

Највећу корист од Петрова имал’_су бирташ’ и трговци. Сас околни’ 
пустарā и из околни’ села долаз’ли_с’ људ’, и ко има кога у Болман’ и ко 

[172] Сентивањ - Петловац. 

Slika 200 – Ophod oko crkve 
na Petrovo, čitanje jevanđelja 
(Bolman, prije 1970)

Slika	199	–	Ophod oko crkve na Petrovo 
1968. godine
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нема.

Пошто_ј’ у_сел’ биjо керменц, ћел’ не_ћел’, 
морал’ су га слав’ти и други, не сам’ православни, 
јел ту_ј’ весеље, ту_с’ гости, онда и’ се мора и 
дочекат’.

Слабо се некад на Петрово ишло у_цркву. 
Сви гледају коње и кола, госте, шатре и Цигане 
под шатрама.

Ипак, увијек се неко прим’јо за кума на 
Петрово, а он реже колач у_цркви. За Петрово 
се иде око_цркве и чита јеванђеље на свакој 
стран’, а пред самом црквом, пред звоником, 
чита се молитва за умрле свештенике, ктиторе 
и приложнике те се вином прелива улаз у_цркву.

Запис о прослави Петрова 1953. године 
оставио је тадашњи свештеник Милорад 
Михајлов[173]:

“О Петровдану, храмовној Слави, служио је 
св. Литургију, први пут после неколико деценија, 
син овог села Стеван Опанчар, који је постављени 
парох у Стапару, у Бачкој. За време св. Литургије 
одржао је дирљиву проповед о своме позиву за 
свештеника, детињству и школовању, што је 
све било испуњено с потешкоћама, а на крају је 
дошао успех, тако да данас приноси захвалну 
жртву у овоме храму у коме је крштен и где је 
као дете и младић појао и Богу се молио”.

Некад је Петрово слав’ла и болманска 
општина. Диване да_с имал’ више селски’ бикова 
па обично једног закољу и испеку те продају. Није 
тај селски бик биjо макар_каки, већ је бијо таки 

да_ј’ месар Владе Курјак, кад га_ј’ клао, казо: “Кад га седми пут ударим 
по_чел’, онда ће паст’”. Диване да_ј’ стварно пао кад га_ј’ удар’јо седми 
пут.

Дјеца још и прије уж’не иду виђет’ шта све има на_друм’, ал’ им 
старији’ кажу да не потроше ома новце што_с’ им дал’. Цијели дан ће 

[173] Летопис Српске православне парохије у Болману , година 1953, написао Милорад 
Михајлов. 

Slika 201 – Vidoja Bijelić 
s unukama Aleksandrom i 
Teodorom u crkvenoj porti na 
Petrovo 2006. godine

Slika 202 – Djevojke u šetnji 
na Petrovo 1955. godine

Slika	203	–	Kačvolci (Jagod-
njačani) dolaze u Bolman na 
Petrovo (oko 1955)
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шатре бит’ ту. Не треба ома куп’ти све што ти 
оч’ виде. Добро знаду да дјеца то неће послушат’, 
зато им даду онак’ мал’ ситни’ новаца. Послије 
уж’не, обично дјеца и млађи иду “на Петрово”, 
иду виђет’ шта се све продаје под_шатрама. 
Маме ил’ мáјке ил’ родбина поведу дјец’ да им 
нешт’ купe под_шатром јел таки_ј’ ред. Обично 
воде млађу дјец’, а старијој даду новаца да сама 
купе шта оће. Ново руво, ил’ шта_с’ им већ куп’ли 

за Петрово, дјеца обуку, ако не у_
цркву, онда кад иду послије уж’не 
на керменц.

Астал’ ђе се уж’на за 
Петрово буду обично напољ’, неђе 
ђе_ј’ добар лад и ђе није врућина. 
Кад сви гости које чекају дођу, кад 
сједну и мал’ одану, кад попију ракиј’ 
и продиване, мож’ се уж’нат’. 
Ред је да се прекрсти, очита 
молитва, а онда “сос па месо, супа 
па резанци”. Некад се није толико 
ишло и путовало ко сад, па кад ти 
дође неко рођени у_госте, волиш и 
сретан си што_ј’ дошо, не_мож’_
се надиван’ти.

Док жене с дјецом послије 
уж’не обилазе шатре, дотле 
домаћин с мушким дијелом гостију 
сједи у ладов’ни, полак’ диване и 
чекају да прође она највећа врућина 
да и он’ иду мал’ виђет’ шта има 
“на_Петров’”.

Неки_с’ знал’ наруч’ти Цигане да дођу свират’ послије уж’не, обично 
ако_с’ знал’ каки ће доћ’ гости и ако_с’ ћел’ да се мал’ с њима провеселе. 
Други_с’ опе’ ишли у_бирцуз ил’ под шатру да и там’ попију чаш’ вина. 
Сједну так’ сас својим друштвом па истом намигну Циган’ма, који већ 
знаду шта треба прво свират’. Сједиш так’ сас својим друштвом ког’ не 
видиш сваки дан, ту_ј’ право вино, свирка, сви гледе, мож’ свашт’ бит’, 
па и то да неко “испусти кајасе из_руку”. Па шта онда, Петрово_ј’ 
једамп’та у_год’ни!

Slika	204	–	Stojan Bertić i 
drugi momci iz Belog Mana-
stira u gostima na Petrovo 
(Bolman, 1939)

Slika 205 – Na Petrovo “pedeset i neke” u 
“Bogdinom bircuzu”

Slika	206	–	Petrovo 2006. godine
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Касније, скоро предвече, 
изађу и цуре и момци. Шећу се од 
“ћошка до ћошка”, од Богдиног до 
Радој’ног бирцуза. Игра се, пјева и 
весели под_шатрама и у_бирцуз’ма, 
продаје којешта, ту_ј’ граја, гужва. 
Свако_ј’ добро дошо. Ко нема код_
кога доћ’ у_госте, дође под_шатру 
и има свега.

Некада_с’ сви они који_с’ 
бил’ неђе даље, у војсци и шта ти 
ја знам ђе, а нис’ бил’ у_Болман’, 

вољел’ доћ’ за Петрово кућ’, а и било_ј’ ту свијета сас свију страна јел је 
Петрово било вел’ки керменц да га није било близ’.

Свети Илија (20. јул / 2. август)

“Од светог Илије сунце све 
милије” каже се. Свети Илија је 
један од “огњених” светаца, уз 
светог Прокопија, Огњену Марију и 
светог Пантелију.

На иконама свети Илија сједи 
у “огњеним” кол’ма и држи муњ’ 
у_руц’. Свети Илија громовник 
некад и не зна да_ј’ то његов дан, 
ал’ сам’ ако чује да_ј’ то његов дан, 
биће грмљав’не и кише. У то доба 
обично и треба кише, ал’ брез леда, 
треба онак’ “лијепa киша”.

“Свети Илија је први јесењи светац”, говорило се некад, “онак’, пола 
у шал’”. Некад се исто тако вјеровало да на Огњену Марију (30. јул по 
новом календару), а поготово на светог Илију, не ваља скупљати сијено и 
радити сличне послове, из страха од грмљавине и удара грома.

Макивије	(Св. мученици Макавеји, 1. август / 14. август)
Првог августа по црквеном календар’ дан је светих	 мученика	

Макавеја, у_Болман’ кажу Макивије. На Макивије се служи вечерње у 
Мајшким Међама, код Крста, а сутрадан, на Светог Стевана љетњег[174], 
на истом мјесту служ’ла се служба и резо колач. Знало_ј’ бит’ година 

[174] Пренос моштију светог првомученика и архиђакона Стефана; слави се 15. 
августа по новом календару.

Slika	207	–	Petrovo 2009. godine

Slika	208	–	Rezanje slavskog kolača na Petro-
vo 2009. godine
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да на Макивије дође пуно свијета из 
Мајшки’ Међа и Болмана. Ишло се 
на_коли’ ил’ пјешке, већ как’ ко.

Некад се на Макавеје ишло 
на Ђунтир, брдо недалеко од 
Шиклуша у Мађарској, гдје је био 
сахрањен Стеван Штиљановић[175] 
и гдје су се, тога дана и сутрадан, 
скупљали Срби, углавном из горњег 
(сјеверног) дијела Барање, који 
је данас у Мађарској. То је била 

прилика да се сретну пријатељи, да се разговара о свему и свачему, о 
трговини, о женидби и удаји и слично.

Послије Првог свјетског рата, након оптирања и повлачења 
границе, Срби из доњег (јужног) дијела Барање, који је припао тадашњој 
Краљевини СХС, више нису могли ићи на Ђунтир, па се почело служити 
вечерње и служба у Мајшким Међама, и то зато што су већина становника 
Мајшких Међа тада били оптанти и избјеглице, тј. поријеклом из горњег 
дијела Барање. На Макавеје су у Мајшке Међе долазили и други оптанти 
и избјеглице из села која су остала у Мађарској, а који су тада живјели 
не само у Барањи, већ и у Славонији и Бачкој. Скупљајући се у Мајшким 
Међама, одржавали су међусобне везе и чували успомену на ходочашће на 
Ђунтир.

Опадањем броја становника Мајшких Међа послије Другог свјетског 
рата, протоком времена, старењем и умирањем људи који су “пантили” 
Ђунтир, све је мање људи долазило на Макивије, тако да данас долазе само 
Мајшкомеђанци и Болманци. Временом се престала служити и литургија 
на Светог Стевана те се служи само вечерње на Макавеје.[176]

Приображење (Преображење Господње, 6. август / 19. август)

У_Болман’ су увијек мјесто Преображење говор’ли Приображење. 
На тај дан се у_цркви свети грожђе па сви они који имаду лијепог грожђа 
понесу грожђа у_цркву.

Након службе свети се грожђе и онда помал’ дијели свима који_с’ 
дошли у_цркву.

[175] Видјети напомену број 368 на 262. страници.
[176] Срби из мађарског дијела Барање и данас се на Макавеје окупљају на Ђунтиру. 

Њима се придружује и понеки Србин из јужне Барање који још чува успомену на своје 
претке који су након Првог свјетског рата избјегли или оптирали за Краљевину СХС. На 
интернетској страници Српске православне капеле у Печују (http://szerbortodoxkapolna.
mindenkilapja.hu) забиљежено је, на примјер, да је 14. VIII. 2008. одржано вечерње 
богослужење на Ђунтиру.

Slika	209	–	Rezanje kolača nakon liturgije u 
Majškim Međama 1953. godine
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Диване да се на Приображење 
“преобрази и гора и вода” и да се 
више не ваља купат’.

Некад је постојао обичај 
одласка на ходочашће у Манастир 
светог Николе код Ораховице[177]. 
У Болману су говорили: “ић’ у 
Оров’цу”. Обично се ишло уочи 
Приображења, нетко колима, нетко 
пјешке. Већ унапријед је договорено 
тко ће ићи, тако да је скупа ишао 

већи број жена и људи. Обичај је постојао до Другог свјетског рата.

Постојао је и обичај да се до Приображења не једе грожђе. Посебно 
су се тог обичаја држале жене којима је умрло дијете или које су се 
завјетовале.

Неки су се држали и обичаја да уочи Приображења или на само 
Приображење однесу неколико бобица грожђа на гробље.

Вел’ка	Госпој’на	(15. август / 28. август)

Успеније (Успење) пресвете Богородице ил’ по болмански Вел’ка 
Госпој’на држана_ј’ ко вел’ки светац и није се ништ’ рад’ло. Осјећа се већ 
јесен од Приображења, ал’ још зна бит’ вријеме не сам’ лијепо, већ буду 
и “госпојинске врућине”. У_ то доба нема неког вел’ког посла па се некад 
могло ић’ на Вод’цу ил’ на керменц у Кишвалуб’ (Брањину)[178]. Некад се 
ишло и у пудар’ну, чуват’ грожђе. Шљиве се већ одавно купе и пече ракија. 
Некад су се тресли и дудов’ и од њи’ пекла ракија.

Завјет – Свети пророк Самуило (20. август / 2. септембар)

Завет или заветина (односно завјет, како се каже у Болману) настаје 
кад се ради избављења од болести и других недаћа одређеног дана завјетује 
Богородици или неком светитељу те се отада тај дан слави богослужењем 
и празновањем. Завјет је, дакле, узимање свеца заштитника, преко кога се 
моли Богу за добро и напредак, али и за то да село чува од болести, поплаве, 

[177] Од Болмана до Манастира светог Николе (или Манастира Ораховице) има 80-ак 
километара.

[178] “Уочи Велике Госпојине држи се вечерње богослужење на Студенцу у Планини 
крај Брањине. Тамо се налази мала црквица крај извора посвећена смрти мајке Божије. Ту 
на вечерње долазе вјерници из Брањине и из других барањских села. Послије вечерња је 
игранка на ливади крај извора и црквице. А кад се спусти ноћ, разилазе се кућама. Неки 
одлазе у Планину у пударину.” (Милан Дворнић, Ој Видово, Видово, стр. 168).

Slika 210 – Jovan Vilić čita “apostol” u crkvi 
(Zavjet, 2007)
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суше, града, земљотреса и других недаћа.[179]

У Болману је завјетни дан Свети пророк 
Самуило, који се слави 2. септембра (односно 20. 
августа по старом календару).

Није познато кад је тачно установљен тај 
завјетни дан. Вјерујемо да се то десило првих 
година након оснивања парохије у Болману у 
првој половини 18. вијека, вјероватно поводом 
неке епидемије заразних болести – куге или 
колере. То значи да се у Болману завјетни дан 
празнује већ скоро три вијека. Сам болмански 
Храм светих апостола Петра и Павла освећен је 20. 
августа 1777. године, дакле на дан светог пророка 
Самуила. Вјерујемо да то није било случајно, већ 

да је освећен управо на завјетни дан, тако да почетак завјетовања треба 
тражити раније.

Завјет се обиљежава молитвом и богослужењем с ношењем литије 
кроз село. А ношење литије кроз село и кроз атар није увијек било исто: 
некад се ишло дуже, а некад краће. Не знамо тачно куда се некад ишло с 
литијом. Кажу да се ишло чак до виноградске леније и да се свет’ло на 
Вод’ци. Могуће_ј’ исто так’ да се отaле одлаз’ло до Крста на раскршћу 
Болман – Петарда – Сентивањ ђе_ј’ данас Болмански споменик. У задње 
вријеме, кад се ишло краће, крене се од_цркве па Горњанским сокаком све 
до авлије Владе Филира. Там’ буде поставит астал. Ту се поја и свети, 
баца се житом и кокурузом. Прође се онда кроз Дадићев’ авлиј’ и онда 
путем на_друм[180]. Кад се дође на_друм, скрене се лијево и опе’ стане 
код_Курјака. Ту_ј’ опе’ астал, појање и посипање житом. Од Курјака се 
скрене сас друма па иде даље сокаком до куће Мирка Бојанина, онда опе’ 
даље до Пуцековог дућана па отале на_друм и врати се у_цркву с источне 
стране.[181]

У селу се причало да је установљење завјета везано за ритуал који је 
био паганског, а не хришћанског карактера, заправо за дан кад је тај ритуал 
изведен. Да би се, наиме, зауставила куга, око села (или неког сокака) 
требало је оборати три бразде, али тако да плуг вуку брат и сестра (по 
неким варијантама приче, при том морају бити голи) и то прије изласка 

[179]  Dobrota, Radoslav - Dragićević, Mušika, Hrišćanska nauka pravoslavne vere : za 4. 
razred narodnih škola, Knjižarnica M. P. Milanovića, Београд 1944.

[180] На_друм – успореди напомену број 37 на 294. страници.
[181] Према сјећању  Према сјећању Радована Стојановића.

Slika 211 – Litija oko crkve 
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сунца.[182]

По причању, некад се на завјетни дан није никуд ишло, чак се није 
ишло ни по селу, а нитко није долазио ни у село.

Завјет је једини празник који се односио на све становнике Болмана, 
без обзира на вјероисповијест, те је као такав упућивао људе једне на друге 
и зближавао их, подсјећајући их да дијеле исту судбину те да молитва за 
добробит села свакако треба бити заједничка.

У неким болманским кућама био је обичај да се, за заштиту од 
заразних болести: куге, колере и других, обично на тавану држи сноп 
одабраних биљака, цвјетова и трава. [183]

Усјековање	(29. август / 11. септембар)

Усјековање главе светог Јована Крститеља у Болману није био 
велики светац, али се славио и није се радило на тај дан. Прича о Ироду, 
Иродијади и Саломији, која је играла игру “девет велова”, била је позната 
и помиње се у јеванђељу на Усјековање. Обичај је био да се на Усјековање 
не пије ни црвено вино.

Некол’ко дана прије и послије Усјековања млате се орас’. Ораса_ј’ 
пуно у_Барањ’, па и у_Болман’, и казал’ су да се послије Усјековања могу 
млатит’ и касни орас’.

[182] Успореди причу под насловом “ Успореди причу под насловом ““Куга” (стр. 482) и “Запис о колери” Светомира 
Бојанина (стр. 480).

[183] Успореди завршни дио приче “ Успореди завршни дио приче ““Куга” (стр. 482). 
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IV. БЈЕЛОВ ПОЈЕО ДЕВЕТ МУВА
То_ј’	Кика,	тáк’-тáк’!

Било_ј’ љетње доба. Сиграмо се ми, још 
ко мала дјеца, код мене у_авлиј’. Мал’ смо пред_
кућом, па иза_пајте, онда_б’ ишли на_пут, ал’ 
нас врате “јел има дост’ авлије, не морамо се 
сиграт’ на_пут’”. Углавном, обиђемо цијели 
грунт и у том обиласку, уз плот, иза дрвā, према 
баба-Босиљкиној и дједа-Илиј’ној авлиј’, нађемо 
неке бачене ствар’. Не смијемо и’, наравно, обић’, 
морамо виђет’ шта_ј’ сад па то. Све_ј’ било 
добро док нисмо узел’ неку туб’ пун’ неке “маст’” 
и почел’ се мазат’ с тиме. Неко се намазо по 
рукама, неко по_лиц’, ал’ неком је отишло и у_оч’ 
и дедер у_дрек’[184].

Зовем ја ома мој’ баба-Лат’, коју сам иначе звао “мáјка”, ко и друга 
дјеца у_сел’ што_с’ звала своје бабе, да она види шта ће с_тим који се 
дере.’

- Шта сте сад барем урад’ли? – пита она и види да смо се мазал’. 
Узме од нас ту туб’ сас “масти”, доведе нас до бунара, успе воде да се 
оперемо и успут каже:

- Покаж’те ми ђе сте то нашли!

Одведемо је и покажемо ђе смо нашли. Крај плота рпа којекаквог 
аврља[185], цијели кошар.

Врти она главом и нареди нам да то више не дирамо и виче баба-
Босиљку.

- Босиљка! – повиче више пута док се однекуд не одазове баба-
Босиљка.

- Шта_ј’? – каже и промаља се однекуд.

- Од’ мал’ вам’!

- Ев’, са’_ћу! – долази стварно баба-Босиљка, а моја мáјка је зове да 
дође близ’.

- Босиљка, то_с’ ти бац’ла – показује јој мáјка на аврље крај плота 

[184]  У_дрек' – у плач.
[185]  Аврље – отпаци било које врсте, од дрвета, сламе, камена, цигала; разне бачене 

ствари.

Slika 212 – Dio familije iz 
Bolmana 1912-1913. godine
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– мора да_с’ цијели кошар истресла!

- Нисам, макар_шта.

- Како_б’ то рад’ла! Видиш да_с’ то нашла дјеца и дирала, могли су 
се нагрдит’ на нешт’.

- Нисам ја, Лато, то_ј’ Кика[186]!

- Како_ј’ мого Кика дотле бац’ти, видиш кол’ко_ј’ широка авлија?

- Кад ти кажем, то_ј’ Кика – не одустаје баба-Босиљка – то_ј’ 
Кика, тâк’-тâк’! – и показује успут руком како_ј’ то мого бац’ти Кика 
преко авлије широке преко двајес’т пет метери.

- То_с’ ти бац’ла, није он мого бац’ти преко агација[187], и преко 
сламе, и преко тол’ке авлије.

- Кад ти кажем, то_ј’ Кика, тâк’-тâк! – убјеђује је и даље баба-
Босиљка.

- Ид’ збогом! – каже на_крај’ мáјка и мане руком, ал’ ипак јој каже 
да не баца више.

Штрајкаш	и	путњица
Било_ј’ ми увијек занимљиво 

шта причају старији, поготово 
кад се скупе и диване. Дође так’ 
код нас дједа-Јово, ил’ как’ сам га 
ја звао дједа-Ујо[188], дивани мал’ 
у_соб’ с мојима, а онда обично 
оду до штале ил’ до свињца па се 
разговарају о марви и о коњ’ма. Ак’ 
затекну у комшинској авлиј’ дједа-
Илиј’ и баба-Босиљку, стану мал’ 
код њијевог килера и диване. Тај 

пут је с дједа-Јовом и мојима бијо и чика-Бранко Кика, који_ј’ дошо из 
своје башче и стао ш_њима.

То_ј’ било неким мањим свецем, кад је гриота рад’ти нешт’ што 
баш није нужда. Свако од њи’ знао_ј’ диван’ти, а још кад се нађу зај’дно 
и кад не говоре дјец’, већ једни другима, буде и’ лијепо слушат’. Тај пут су 
диван’ли о томе ко_ј’ од велики’ људи бијо у_Болман’.

[186]  Бранко Радишић – Кика – наш комшија с јужне стране, док су баба-Босиљка и 
дједа-Илија Јанковић били комшпије са сјеверне стране.

[187]  Агација – багрем.
[188]  Јово Дорић, ковач и пољопривредник (1900-1977), брат моје мáјке Лате.

Slika	213	–	Jovo Dorić (krajnje desno sa 
šeširom) u svojoj avliji za vrijeme rata (vjero-
vatno 1944. godine)
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Дједа-Ујо_ј’ причо како_ј’ једном у_Болман’ бијо краљ Александар[189] 
и како_ј’ га он вид’јо:

- Било_ј’ то давно прије рата, док још нис’ уб’ли Краљa. Рад’ли смо у 
ковачниц’ и како_ј’ већ обичај, увијек има људи. Неки_с’ дошли послом, неки 
овак’. Једамп’та видимо ми да иде авто, праши се за њим. Сад сви већ 
гледамо шта_ј’ и ко_ј’ то. Не видимо ко_ј’ унутра, ал’ се авто суставља 
баш пред ковачницом и онак’ мал’ стане да праш’на прође. Сад кад је стао, 
видимо да_ј’ шофер неки официр, а крај њега сједи неко, онак’ обучен ко 
господин. Отвор’ше се врата од авта, излази официр који_ј’ бијо шофер, 
ал’ излази и овај што_ј’ сјед’јо до_њега и сад га добро видимо. Бијо_ј’ ту 
неко од људи што_с’ бил’ добровољци у Првом свјетском рат’ и тај је 
ома стао мирно по војнички, препозно_ј’ ко_ј’ то. Видимо сад и ми: Краљ. 
Устанемо сад сви и скинемо с главе ко кап’, ко шешир. Нисмо се препал’, 
ал’ не знамо шта да радимо и шта сад да кажемо. Краљ је поздрав’jо све 
нас и питал’ су сам’ ђе_ј’ пут за Тиквеш[190]. Сјел’ су у авто, окрен’ли се и 
о’шли.

- Бил’_су једамп’та у_Болман’ и ови из партије – каже сад чика-
Бранко. – Исто так’ су дошли автима, стал’ код Стаљина[191], сад – јелда 
– пред Радој’ним бирцузом, и изашли напољ’. Диване људ’ који_с’ там’ 
бил’ да_с’ вид’ли да_ј’ изашо напољ’ Кардељ[192], а да_с’ у авту сјед’ли још 
Ранковић[193] и не знаду да_л’ је бијо Маршал[194] ил’ неко други.

Било_ј’ то још прије буне студената из шездес’т_осме, Маршал је 
бијо у најбољим стваралачким год’нама, а партија и друг Кардељ су тек 
смишљал’ теориј’ самоуправног социјализма, који ће нас кроз друштвено 
власништво припрем’ти за улазак у бескласно друштво. Код нас у_Болман’ 
млоги баш и нис’ нешт’ мар’ли за Маршала и социјализам. Бил’_су сит’ и 
Тите, и партије, и проје коју_с’ јел’ због “обавезе” и другије мјера којима 
се “оживљавало и унапређивало село”. Истина, било_ј’ и они’ који_с’ га 
вољел’ и оно још некад пјевал’: “Ко не воли Тита и партије, нек се сели из 

[189]  Александар I. Карађорђевић (1888-1934) – југословенски краљ од 1921. до 
убиства у Марсеју 1934.

[190] Дворац Тиквеш (Тиквешки дворац, Александров дворац, послије Другог 
свјетског рата и Титов дворац) – комплекс грађевина и услужних објеката у Барањи, 
данас у склопу Парка природе Копачки рит, с мањим, такозваним ловачким и главним 
дворцем. У то вријеме Краљев аутомобил могао је у Барању доћи само преко Осијека, а 
возач је у Биљу, умјесто да скрене десно према Тиквешу, наставио друмом према Болману, 
гдје се окренуо и отишао назад према Биљу.

[191]  Стаљин – надимак Мите Стојковића, који је за вријеме Другог свјетског рата 
држао бирцуз у Болману; касније је то био Радојин бирцуз.

[192]  Едвард Кардељ (1910-1979) – високи југословенски политичар словенског 
поријекла, један од главних теоретичара самоуправљања.

[193]  Александар Ранковић (1909-1983) – високи југословенски политичар српског 
поријекла, смијењен 1966. године.

[194]  Маршал – Јосип Броз Тито.
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Југославије”, ал’ тешко да_ј’ и међ’ њима било таки’ који_б’ “ уб’ли оног 
ко увиједи Тит’”.

- Па он је маршал, неће он изаћ’ – добаци неко на тај Кикин диван.
- Шта мислиш, маршал! – каже сад дједа-Илија и сам’ клима главом, 

а ондак сас посебним жаром и гестов’ма наставља: – Каки маршал! – 
подбочи се па онак’ поспрдно каже: – Бравар, штрајкаш, фландров[195], 
путњица[196], женскарош.

Так’ он говори, а други се сам’ обзиру је_л’ чује неко. Види мáјка да ја 
слушам и каже ми строго, пријетећи прстом:

- Да нис’ то неђе диван’јо!
И нисам све до сад. Послушо сам је, ал’ нисам заборав’jо.

Ђе_ј’	та	Клапац	кућа?
Баба-Босиљка, некад док је била млада 

и “док није било ти автобуса ко сад”, чула 
да неко из нашег сокака иде у Кишвалуб’[197] 
па га пита оће_л’ свратит’ у Бан[198] нешт’ 
однијет’ и поруч’ти њијез’нима.

Оће, шта_ј’ му свратит’ се у_Бан, 
ништ’, није једамп’та биjо. Зна и ђе _ј’ кућа, 
ал’ мора је мал’ тентат’.

- Оћ’, свратић’_се, сам не знам ђе_ј’ 
кућа!

- Как’ не знаш ђе_ј’ кућа? Па бијо_с’ там’, има год’на и подруг[199]!
- Нисам запантијо.
- Па, добро, ак’ баш не знаш, питај неког.
- Питаћ’ – каже овај – ал’ шта ако наиђем на Шваб’, у Бан’ има пуно 

Шваба, шта_ћ’ онда? – прави се луд и даље.
- Ти сам’ питај “ђе_ј’ та Клапац кућа?”
- Шта да питам?

- Питај “ђе_ј’ та Клапац[200] кућа?”
[195]  Фландров – скитница.
[196]  Пỳтњица – нечистоћа у порама и браздама коже.
[197]  Кишвалуба – Брањина.
[198]  Бан – Поповац.
[199]  Год'на	и	подруг – година и по.
[200] Клапац – надимак банске (поповачке) породице из које се Босиљка удала у 

Болман. Њу су у Болману звали Клап'чица, а њеног сина Саво Клапац.

Slika	214	–	Kartanje u avliji “Bogdi-
nog bircuza” (Bolman, oko 1960)
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Ашаа	кеса,	ашаа	сира	нема

Дједа-Матија и баба-Цуца су стајал’[201] у_Болман’, на нумер’ 55, у 
Горњанском сокак’. Није њој било право име Цуца, већ Цвијета, и била_ј’ 
из фамилије Доброкес из Болмана. Она и њен дједа-Матија писал’ су се[202] 
Иванчевић, а ругал’ су им се Пушељ’ни. Нис’ лошо стајал’[203]. Имал’ су 
кућ’ и велик грунт. Од дјеце_с’ имал’ ћер Љуб’, која_ј’ им умрла ко дијете, 
и сина Бранка, који_ј’ умро од туберколозе ко момак, а ћи Евгенија се 
прво удала у_Качвол’, ал’ се растала да се уда за свог комшиј’ у_Болман’ 
из фамилије Радишић. Баба-Цуц’ су знал’ у цијелом сел’ по томе да има 
у_ријеч’ “ашаа” те у_диван’ стално се чује то “ашаа”.

Имал’ су дједа-Матија и баба-Цуца крав’, 
па онда и млијека, и једамп’та оставе млијеко да 
се усири. Ондак истресу све у сиркес’ и как’ нис’ 
имал’ дрво баш пред_кућом, однесу кес’ у шљивик 
и објесе на_дрво да се циједи, ал’ так’ да им баш 
није било, што кажу, пред оч’ма.

Види то из комшилука преко_башче Саво 
Мак[204] и мал’-помал’ пришуља се у шљивик, 
одвеже сиркес’, истресе сир, завеже сиркес’ и 
објеси је опе’ на_дрво.

Кадгођ дође баба-Цуца, узме сиркес’ и 
показујућ’ је дједа-Матиј’, повиче:

- Ашаа кеса, ашаа сира нема!

Кума-кер

Крен’ла домаћица у_башчу плијев’ти лук, кад кроз комшинску авлиј’ 
види да неко иде путем у_сокак’. Не мож’ познат’ ко_ј’ и сам’ види да_ј’ 
жена, ал’ баш је замакла за јоргован крај комшински’ враташица и већ 
мисли: “Kо_ј’ – да_ј, нек’_иде збогом”. Е, ал’ кад је вид’ла која_ј’ то жена, 
није јој сад све’дно. Вољела_б’ је нешт’ питат’. Чула_ј’ да се та жена 
завад’ла са својом кумом, да је кума ишћерала из авлије, и рада_б’ била 
чут’ шта ће бар казат’. Плијеви, ал’ све изгледа на сокак и не види да 
пролази поред њијез’не куће. Ондак, најпослије, мисли да је није вид’ла, 
сигурно се зарад’ла и ова_ј’ прошла. Опе’, како_ј’ могла проћ’ кад керов’ у 

[201] Стајат' – овдје: становати, живјети.
[202] Кад су некада у Болману некога питали какво му је званично име и презиме – јер 

су се сви знали само по надимцима – питали би га: “Как' се ти оно пишеш?”
[203] Стајат' – овдје: бити доброг имовног стања.
[204] Саво Мâк – Саво Сечујац, зван и Пунтур и Шнајдер (јер је по занимању био 

шнајдер, тј. кројач).

Slika 215 – Branko Ivančević 
– Pušeljin (1895-1914) iz 
Gornjanskog sokaka
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другом комшилук’ лају на сваког, а није чула да_с’ лајал’.

У један ма’ стварно залајаше керов’. Гледа, не види никога. Мора 
сад изаћ’ из гред’це и виђет’ је_л’ иде ил’ не иде. Иде! Ал’ другом страном 
сокака, не иде фластером, зато је није вид’ла.

Сад, ако оће да је сустави и дивани ш_њом, мора жур’ти. Плете 
она кроз_башчу и вија кокош’ даље од враташица. Онда, ко_заврага, не 
мож’ добро затвор’ти враташца, а ако и’ не затвори, кокош’ ће ома ућ’ 
у_башчу. Све_ј’ то зато што се жури. Таман је затвор’ла враташца на_
башчи, кад се сјети да_ј’ и псето ушло за_њом у_башчу, вид’ла га_ј’ да_ј’ 
бијо навр’_башче. Нека га сад у_башчи, нема га кад сад пушћат’.

Види ту жен’, ено је већ код капије, и сад ако оће ш_њоме диван’ти, 
мора је викат’. Задијала се од журбе, ал’ ипак виче:

- Стан’! Стан’! – показује јој руком да стане и тол’ко жури да_ј’ 
скоро преврн’ла пилићарку[205]. Сва се живина разбјежала од ње, посрће 
преко земље што_ј’ накопала картина[206], и жур’ла се све док се у један 
ма’ није скоро соридала[207] преко псета, кога није ни вид’ла откуд је дошло.

- Неш_ић’ отале, сам’ кад се и ти ома журиш! – још псује кера и руком 
маше жен’ да не_б’ о’шла. А жена стоји на сокак’, нагнила се на тараблу 
и чека. Домаћица се сва успир’ла кол’ко се жури и још мора обилаз’ти и 
кера, који трчи стално испред.

- Сва сам се задијала – каже сад и не мож’ ома ни питат’ шта оће, 
а – јелда – не треба је ома ни питат’ за кум’, прво је мора мал’ заговарат’.

- Бола га псећа уват’ла! Јес’ вид’ла? Мал’ нисам вратала[208] преко 
њега. Јес’ вид’ла? Могла сам се отиснит’ па паст’ и врат преб’ти ил’ 
нагрдит’ се. Бијо_ј’ навр’_башче, как’ се на_ма’ створ’јо ту? А још сам 
затвор’ла и враташца. Мал’ ак’ и’ није сруш’јо па ће кокош’ ућ’ и све 
почепркат’ – ко гади и кера и све на њега строго, а он ко да зна па лаје све 
јаче и јаче. Најпослије више не чује ни шта жена одговара од лавежа.

- Неш_шућет’, бола те уват’ла! Шта_с’ напо лајат’ – ћера га даље. 
– Е, баш сам га сита, ко да сам га каш’ком јела! – сад дивани жен’ и ни не 
чује шта јој она одговор’ла.

- Ђе_с’ била? – пита је и док жена одговара, надугачко и нашироко, 
има се времена испир’ти.

[205] Пилићарка – видјети напомену број 360 на 257. страници.
[206] Картина – кртица.
[207] Соридат' се – пасти.
[208] Вратат' – пасти и сломити врат.
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- И_је_л’ – на крај’ је пита оно зашто_ј’ је и сустав’ла – чула сам да 
си се посвађала с кумом?

- Е, да – каже жена – казала_ј’ ми: “Напољ’, напољ’ из авлије, сто те 
бола уват’ло” и ти_те_Боже знаш шта све не.

- Па шта_с’ јој барем казала?

- Шта? Идем ја код њи’ у_авлиј’ и вичем је. Она изађе из кујнице 
и све онак’ лијеп’, ко и увијек: “Оди, кумо, оди”. Затворим враташца на 
авлиј’ и идем ближе њој, ал’ знам да имаду неког кера што воли ујест’, 
а как’ ја њи’ поштујем, питам је: “Кумо, ђе_ј’ кума-кер?” Ко оћ’ да види 
кол’ко је поштујем. “Уј, кумо, како_б’ так’, кума-кер”, ко сад кума оће 
казат’ да не зовем кера кумом. А ја сам ћела казат’ да и’ поштујем тол’ко 
да чак поштујем и њијевог кера, ал’ нисам то каз’ла, већ ко да ми врана 
прокљувала памет ја јој казала: “Ви ил’ ваш кер, то_ј’ мен’ све’дно”.

- Уј, на’пако се створ’ла! Несретна ти глава твоја, како_б’ то каз’ла? 
Шта ћеш сад створ’ти? Шта ти бар каже чојк – сад би домаћица била 
рада све знат’ – је_л’ се брине?

- Мож’ мислит’ да се брине, одро_ј’ гујцу од бриге! Прекључе ил’ 
накључе, о’шли он и кум у_бирцуз па се спрдају с тим да_с’ се сви у бирцуз 
смијал’, све ржу ко коњ’. Кажем му ја: “Како_б’ то диван’јо и спрдо се 
с тим? Как’ не знаш нешт’ сачуват’ и сатајат’, ома ко подерана гујца 
диваниш по сел’”. Ал’, ништ’ не мари и даље се спрда.

Пиркање

У_Болман’ су држал’ до 
прања јел’, на’пако, да неко види 
как’ је газда куће ил’ неко од чељади 
путњичав. Знало се кад је чему ред, 
кад треба прат’ руке, кад се купат’, 
ко_ј’ путњичав и ко_ј’ “путњица”. 
Но, не треба прећериват’ ни у чем’ 
и млоги нис’ вољел’ кад сад баш неко 
стално пере руке па кажу:

- Шта се пиркаш ваздан?

Slika	216	–	Uroš Janković (1881-1922)
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Кад	се	перу	дуње	и	јастуц’?

 Прошло_ј’ Ђурђево. Има пуно лијепи’ и топли’ дана. Дође так’ из 
комшилука мал’ постарија дрýга код дрýге.

- Шта радиш? – пита домаћиц’ која_ј’ изнијела напољ’ код бунара 
кор’то те нешт’ пере и риба.

- Та, ет’ – каже домаћица и застане мал’ с послом – прекључе смо 
посијал’ кoкурузе, а јуче смо се опрал’ и оснаж’ли па сам свукла дуње и 
јастуке и сад то перем.

- Морам и ја свућ’ дуње и јастуке па и’ опрат’. Прала сам и’ лан’ 
послије вршидбе. Не_б’ и’, додуше, морала још прат’ да овај мој некад не 
легне и у опанци’.

Жив	и	здрав	и	брез	главе

Питал’ баба-Сар’ како_ј’ њезин Јосиф, кад се врат’ла однекуд с 
пута.

- Треба да буде солдат па_ј’ ишо на вјестациј’[209] и там’ осто брез 
главе. И жив и здрав и брез главе!

Сад једва чекају да се врати Јосиф и да виде како_ј’ то жив и здрав 
и брез главе. А кад се Јосиф за дан-два врат’јо, виде шта_ј’. Ошишал’ га 
на – ћелаво.

Није	му	за	вјероват’

У кућама које_с’ имале вел’ку авлиј’ обично_ј’ неђе било веће дрво, 
најбоље кака крушка ил јаб’ка. Под њу се у_лад метне астал, клупа и 
стол’це и сједи се, па чак и једе, кад је лијепо вријеме.

Сједе так’ за једним асталом свекар и двије снаје. Једна од њи’ баш 
пркоси свекру и не слуша га. Каже он да му не пркоси, а-ја[210], она опе’. 
Досади то њем’ па устане и оде те откине мал’ већи прут и ајд’ да истуче 
ш_њиме снај’ која пркоси.

Види снаја шта_ј’ и устане те бјеж’. Друга, која није пркос’ла, већ 
шут’ла, устане исто и бјеж’ и она. Сад то свекру није добро и он викне 
другој снај’.

- Стан’, ћери, нећ’ ја теб’ ништ’!

- А – одговори ова и све’дно бјежи – псу није вјероват’!

[209]  Вјестација – регрутација или предвојничка обука.
[210]  А-ја (у рјечнику: аја), а-јак (у рјечнику: ајак) – «речца за одрицање: не, никако, а 

не» (Рјечник САНУ).
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Бјелов	појео	девет	мува

Род’јо се он пар година након оне вел’ке колере у_Болман’, кад је било 
некол’ко сарана на_дан. Диване да_ј’ један дан чак било пет сарана. Осим 
нашег попа, бил’_су и попов’ из Качволе, Бремена, Шарока, Моноштора и 
Бана. Кажу да_ј’ тад умро уч’тељев син, попова сна, да_ј’ из неки’ фамилија 
помрло и по пе’-шест из_куће. Панти он још кад је за цара дошо Фрањо 
Јосип[211], как’ не_б’ онда пантио кад је оно умро његов син Рудолф[212].

Била_с’ онда и друга времена. Ет’, сам’ то как’ су се поштовал’ 
старији. Некад су снаје свекру чешљале дугачку бијелу кос’, а ове данас 
баш ништ’ не маре, неће слушат’, прд’јо он ил’ говор’јо, њима_ј’ све’дно.

Ко ће о_кућ’ вод’ти рачуна, ако неће он. 
Зато сам’ и прати шта ради сна и купи онак’ у_
себ’. Шути, ал’ није му право. Мора је уч’ти как’ 
се кућа кући, как’ се ради, како_с’ и њега уч’ли док 
је биjо млад.

Ода он по авлиј’ једамп’та и види да 
Бјелов, што_ј’ свезат под_сламом, нема воде, 
а врућина_ј’, још мал’ па ће Свети Илија. Гледа 
даље, немају ни крнци воде. Ет’, виђ’ сад, да није 
њега ни воде не_б’ знала ул’ти крнцима и псет’.

- Чуј – каже он у један ма’ – треба дат’ 
крнком[213] воде! – оће баш да види да_л’ ће се 
сјетит’ ул’ти и псет’.

Ев’, са’_ћу! – каже она и оде неђе у предњу 
авлиј’.

Мисли он са’_ће наић’ сна, ал’ ње нема па нема. Чека, кад сна иде 
кадгођ с неким чанком у_башчу.

Пробо_ј’ он лијепим, а-јак, не вриједи. “Ја тикву у_вод’, тиква над_
вод’”. Сна ништ’ не мари и опе’ све ради как’ оће. Додијало то њем’, више 
не мож’ издурат’, мора је нагадит’. Није имо обичај да так’ говори, ал’ 
мора, доста_ј’ тога било.

[211]  Фрањо Јосип (1830-1916; владао од 1848) – видјети напомену број 166 на 134. 
страници.

[212]  Рудолф (Franz Karl Joseph) – аустријски надвојвода и пријестолонасљедник (1858-
1889).

[213]  Крнком – крнцима (тј. свињама).

Slika	217	–	Ubrađene žene: 
Justina Preradović i Jelena – 
Lela Dmitrić (Bolman, prije 
1940)
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 Соктера[214] он так’ и свашт’ јој каже, можда чак мал’ и прећерује, 
још ће се наћ’ увријеђена, ал’ не мари, мора једамп’та казат’.

Кад се он издиван’јо и извико, таман се окрен’јо да оде, кад му каже 
сна.

- Бабо, је_л’ знате?

- Шта, ћери – свекар је сад сав сретан, мисли ет’ добро_ј’, није се 
нашла увријеђена, а шта јој све није казо, ипак је добро некад мал’ викат’ 
на њи’.

- Док сте ви диван’ли, наш Бјелов је појео девет мува!

Нека	га!

- Виђ’ снајке! – каже комшин’ца кад је преко плота у комшинској 
авлиј’ вид’ла снај’ как’ рани живад. – Па ти, снајка, нис’ отишла на_њив’? 
– није да_ј’ радознала, то сам’ каже онак’ да се нешт’ каже. А опе’, откуд 
снајка сад код_куће кад она увијек иде на_њив’? Нешт’ ту није как’ треба 
и рада_ј’ знат’ шта_ј’ било.

- Ма нисам! – одговара снајка и приближава се плот’ и види сад она 
да снајка шанта.

- Шта_с’ створ’ла кад шанташ?

- Шта сам створ’ла? – понавља снајка. – Ет’, сад кад се мал’ 
увремен’ло и просуш’ло, ишли смо јуче сијат’ кокурузе. Већ је то мал’ 
и касно па се журимо да што прије посијемо. Ја петам[215], а дједа сије 
за_мном. Дједа нас опе’ сам’ пожурује: “Брже, ајд’ шта се сам’ нешт’ 
обзирете” и сам’ се некуд жури. Мјесто да_ј’ узо торбу из које увијек сије, 
он узјакар’јо[216] неки кошар и баца из њега зрна. А лако се оре, кад је било 
дост’ кише, па се дједа још више жури и сам’ ми виче: “Ајд’, ајд,’ брже!” 
Не чека да се ја одмакнем већ баца зрна и једно зрно ми некак’ упа’не у 
опанак. Добро сам завезала опанке и не мож’ испаст’ напољ’, а у први ма’ 
ми није ни сметало. Мал’-помал’ и почне ми сметат’ и кажем ја дјед’: “ 
Морам мал’ стат’ да извадим зрно кокуруза из опанка”, ал’ дједа не да, сам’ 
показује да идем. Ајд’, шта_ћ’, идем даље, ал’ опе’ ме жуља и сад морам 
опе’ казат’ дјед’ да стане. Ни не чује ме, прави се да не чује, не мари. Кад 

[214]  Соктерат' – оштро говорити, као да се говори њемачки. Начињено од соктер, 
ријечи која је “настала у вријеме војничке управе у Лици према њем. Was sagt er (wos 
sogt er), а говори се, кад се хоће назначити да се нема што одређено рећи, да је што без 
вриједности” (Рјечник ЈАЗУ). У том је рјечнику глагол забиљежен у облику соктерити.

[215]  Петање – некадашњи начин сијања кукуруза. Петом се у земљи отисне траг те се 
у њега ставља једно или више зрна кукуруза, а затим се заорава браздом.

[216]  Узјакар'ти – натоварити на себе тежак терет.
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сам му трећи пут казала, викне он на_ме’: “Па, пока му[217], нека га!”. Так’ 
ти ја ојтрос кад сам устала једва одам и морал’ су најмит’ неког да пета.

Краљ	Петар

Там’ неђе послије Другог свјетског рата каже 
један од “добровољаца” мом дједа-Љубљен’:

- Ти, ко и сви ви у_Болману’, боље волите 
краља Петра[218]!

- Ви треба да га волите – одговара дједа. – 
Вама_ј’ краљ Петар дао земљу, а Тито пензиј’. Ја 
немам зашт’ да га волим, он је мен’ узо и оно што 
сам имо.

И	играчица	и	пјевачица

- Знаш, мати, ја сам и играчица и пјевачица – каже будућа сна из 
Кишвалубе својој будућој свекрв’ из Болмана.

- Ћери, а јеси_л’ и копачица? – пита савјесна свекрва.

Ферта

Протојереј Пантелејмон Хорват званично, 
или поп Панто, как’ су га звал’ у_Болман’, држи 
“веронауку” дваjес’т и неки’ година прошлог 
вијека.

Пун разред дјеце и он пита једну од ученица:

- Како се зове ово? – показује на епитрахил[219].

- Ферта[220], господ’не – одговара ученица.

- Ферта! Зар ферта? O, Господ ти суд’јо! – 
вајка се због незнања поп Панто.

Како_ј’	мама?

Чула_ј’ нека жена да јој се разбољела дрýга која живи на другом крај’ 
села. Зато, кад је вид’ла да фластером иде неко од чељади из те куће, 
сустави га и пита:

[217]  Пока му – снаја овдје имитира дједу који је и иначе био познат по томе што је 
говорио “пока му” (умјесто “Бога му”).

[218]  Петар II. Карађорђевић (1923-1970) – југословенски краљ од 1934. до 1945.
[219]  Епитрахиљ – дио одежде православног свештеника (и епископа).
[220]  Ферта – кецеља.

Slika	218	–	Ljubomir – 
Ljubljen Nedić (1892-1960)

Slika	219	–	Anka Horvat, 
rođena Jašo (1874-1925), 
supruga protojereja Pante 
Horvata
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- И_је_л’, како_ј’ мама? Чула сам да се нешт’ разбољела?

- Фала Бог’! Јуче за_уж’ном је трипут сипала!

Сустав’ти	метак

Син неке жене отишо у_рат. И траје то већ дуго, а он се не враћа, 
никад краја. Сад јој није добро. Ет’, њезин син јединац, од таке фамилије, 
моро_ј’ отић’ у_рат, а ови у комшилук’ гол’ и бос’, стот’на и’ има, он не 
мораду. Није јој никак’ право и пита она једамп’та комшин’цу:

- Зашт’ и твој син није отишо у_рат?

- Шта_ће у_рат’?

- Да и он сустави који метак!

Чији_с’	врапци?

Види жена комшин’цу ђе 
нешт’ чепрка по_башчи и ајд’ да јој 
се јави.

- Шта радиш? – пита је.

- Уј, баш сам и’ сита, ко да 
сам и’ каш’ком јела – одговара ова и 
застаје сас послом.

- Шта_ј’ било?

- Бола и’ уват’ла, ти твој’ вра- 
пци појел’ ми сву салат’!

- Виђ’ сад. Откуд су сад мој’ врапци?

- Код тебе_с’ на_пајти.

- Слете на кров пајте, шта да им ја радим? Нисам и’ ја послала код 
тебе на салат’.

Каш’ку	за	појас

Кажу да некад у_Болман’ није могло проћ’ да неко умре, а да не буде 
даћа, чак и док је у_сел’ харала колера. Како_с’ саране, док је харала колера, 
биле честе, на_даћ’ се ишло сваки дан, а ишли_с’, изгледа, и позвани и 
непозвани, как’ старији так’ и дјеца.

- Каш’ку за појас па ајд’ на_даћ’! – чуо сам од моје мáјке Лате да_ј’ 
некад говор’ла њена мат’ док је мáјка била дијете.

Slika 220 – “Z_astalom u_bircuz’” (Bolman, 
1950-ih)
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Патка	и	патак[221]

Знате_л’ шта кажу патка и патак кад шире крила, дигну глав’ и 
пачу?

Патка каже:

- Ако ја дам, дам, дам, дам, дам!

Патак на то одговара:

- По-лак. По-лак.

Спрдња

Било_ј’ у_Болман’ таки’ који_с’ вољел’ читат’. Њијева имена и_сад 
се могу наћ’ на стран’цама стари’ књига које_с’ још у_живот’. Пошто се 
нис’ баш сви гурал’ да читају књиге, ти који читају мијењал’ су се и знал’ су 
једни за_друге те_с’ могли узајмит’ књиг’ и читат’ кол’ко_с’ ћел’ и могли.

Пуно момака и људи знало_ј’ свират’, обично тамбур’цу, па пјеват’ 
и весел’ти се.

- Шта пјеват’! – казал’ би неки. – Кад је Божо Чонка пјево, неки 
људ’ из Качволе говоре да_с’ га чул’ чак донле!

Кол’ко_ј’ за вјероват’, тол’ко и није.

Увијек је било они’ који су 
се знал’ весел’ти и лумповат’, 
којима_с’ свирал’ Циган’ и прат’ли 
и’ по блатњавим сокац’ма кућ’. 
Неки_с’ ишли тол’ко далеко да_с’ 
банду натовар’ли на_кола и воз’ли 
се по_сел’, уз ракиј’, вино и пјесму 
и довикивање са стране, све док 
једном потпуно не испусте кајасе 
и коњ’, поплашен’ том лармом, не 

ударе у кас па у галоп и из_кола неђе у_блато испане и банда са својим 
инструментима скупа сас бећар’ма који се веселе.

Бранко Радишић, звани Бранко Кика, биjо_ј’ у своје вријеме најбољи 
пјевач, сас изузетним гласом. Диване кад се отваро овај нови Дом културе, 
да_ј’ пјево пјесму “Oј моја ружо румена”, док се маса свијета у_сал’ просто 
таласала. Знао сам да_ј’ добар пјевач, ал’ ријетко кад је пјево. Слушо сам га 
цијело вече как’ пјева кад му се ожен’јо син Јован. Он, Мирослав Поповић 

[221] Испричао  Испричао Жељко Недић, који је ту причицу чуо од покојног Војина Грујића – 
Бибера.

Slika 221 – Folklor u Bolmanu (1968)
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Биче и Раде Чонка пјевају без пратње “Имам једну жељу” и друге старе, 
добре пјесме. Незаборавно! Пуно_ј’ било таки’ којима ни имена не знамо.

А тек што_ј’ било добри’ свирача! Циганске банде из Болмана биле_с’ 
познате ко добри свирач’ по цијелој Барањ’, а у_Болман’ се стално свирало 
и увијек је било весело. На Бријешку у Циган’ма вјежбал’ су они старији 
свирку, а млађи се уч’ли свират’ ил’ су играл’ уз пјесму.

Неке жене_с’ биле на_глас’ да_с’ знале прести и ткати, вести, 
куват’.

Пред некима, как’ женама, так’ и људ’ма, није требало нитш’ 
диван’ти јел ће, ко “подерана гујца”, ома то даље издиван’ти.

Било_ј’ добри’ појаца у цркви, кочијаша, орача, косача. Па жена 
које_с’ знале испећ’ дебелу пит’, које_с’ свем’ знале лијека, које_с’ најбоље 
знале луж’ти[222].

А што_ј’ тек било добри’ коња! Па кад и’ поватају у кола ил’ с’он’це, 
па се нацифрају и сам’, и онда онак’ пукну канџијом!

А кад дође недеља и светац, доподне се иде у_цркву, а кад прође 
уж’на, ајмо у село. Прво се из Цигана чује свирка и пјесма, онак’ издалека, 
па што_ј’ ближе све се више чује и цика и вика они’ који је прате. Играло се 
обично код Крста иза цркве, а у зимско доба у_бирцуз’ма, Вел’ком и Малом 
и другима. Обично су се момци погод’ли сас бандом и знало се ко ће коме 
свират’. Пјева се и игра на_све стране.

А није да се нисмо знал’ и фал’ти! Они који_с’ “од свијета” имал’ су 
се чиме фал’ти, а они који нис’, могли су се фал’ти бар со_тим кол’ка им 
је држала на_вилама.

И онда се нађе нека наврта[223] и каже:

- Ви у_Болман’ не знате ништ’ друго сам’ метнит’ руке на гујцу и 
спрдат’ се једни с другима и надијеват’ имена!

А шта_б’ нам та иста наврта каз’ла кад би чула да оћемо нешт’ 
писат’ о_Болман’?

- Уј, а шта ћете барем писат’ о_Болман’? Ак’ ћете написат’ што сте 
[222]  Луж'ти – прати у тзв. лужници, тј. бурету високом око метар и широком 80 цм, с 

рупом на дну и штапом који затвара ту рупу. Одјећа се ставља у буре, након тога посипа 
пепелом и прекрива поњавом. Затим се сипа топла вода и испушта кроз рупу на дну 
помоћу штапа. Након тога се опет сипа топла вода и понавља поступак неколико пута. 

[223]  Наврта – обично ружна, саката и по нарави зла и досадна особа. Према Речнику 
САНУ “особа неспособна телесно или душевно”, а према Речнику Матице српске “било 
ко, било какав човек, шкарт” (иако оба рјечника као примјер употребе наводе исти цитат 
Стевана Сремца).
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мудро казал’, не треба вам пропис[224], то све мож’ стат’ на напрстак и то 
дјечији. Додуше, ако_б’ писал’ о којекаквим будалаштинама, требала_б’ 
вам кола да натоварите све књиге, и то не обична, већ дугачка кола ш_
чатлов’ма[225].

Да се нећемо можда увриједит’? Макар_шта! По старом болманском 
обичај’, савршено нас “сврби гујца” на таки диван. Пошто ми баш не 
маримо шта други диване, не маримо ни за то што кажу да се само знамо 
спрдат’. Баш нас брига!

- Са свима се знате спрдат’, а сва Барања се спрда с вама! – наставља 
опе’ иста сподоба.

- Та макар_шта – не маримо ми и даље.

- Сви се смију как’ сте запрден’, а ви уствар’ мудри. Мудри! Ви сте 
знал’ да ће вам воз плаш’ти ждребад ако пруга прође кроз болмански атар 
и зато и нисте дал’ да прође. Шта ће вам то! Ил’ оно кад су ћел’ прав’ти 
друм од Болмана до компе, ви то нисте дал’, а-јак, не дате да вам марва 
кад иде на Гаковац подбије папке. Јако мудро!

Није то ништ’ истина, све лажу, а пошто знамо да лажу, шта им 
имамо диван’ти. Не морамо ми то зват’ баш спрдња, то_ј’ онак’ више 
шала.

Спрдало се са свим и свачим. Ако се спрдаш сас неким ко_ј’ онак’ 
макар_ко, онда се можеш макар_как’ и спрдат’. Так’ у_диван’ кажеш том 
макар_ком:

- Благо теб’, твоја_ј’ гујца ко’_тебе!

- Уј, а ђе_ј’ твоја? – пита наивно тај ил’ та.

- На твом’ нос’!

То_ј’ онак’ кад се спрдаш сас макар_ким. Е, а кад то није неко макар_
ко, већ неко други, не иде баш так’.

У_сел’ је било домаћина који нис’ никак’ дал’ да се код њи’ у_кућ’ 
спрда, оговара ил’ так’ нешт’. Било_ј’ и таки’ строги’ да се у њијевој кућ’ 
ил’ у њијевом друштву није смјело никог оговарат’ и спрдат’ се, све док 
не_б’ пошли на вашар, ал’ и тад они што се воле спрдат’ шапћу док нис’ 
сигурни да_с’ изашли из болманског атара.

[224] Прòпис – “ђачка вежбанка, свеска за писање” (Рјечник Матице српске).
[225] Чатлови – мотке којима се повећава површина запрежних кола кад се вози сијено, 

слама, снопови жита и сл.
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Омиљени начин спрдње – 
додуше не само спрдње већ и слања 
порука и мишљења – биjо_ј’ кроз 
пјесму. Диване да је некад Маца 
Мадар’цина пјевала Мил’ци, ћер’ 
попа Панте:

“Ој, Милице, вежи своје лане, 
зобном сламом да не иде за мном.”

Сав Болман је знао да то није 
истина и да то није могуће, ал’ 
ипак се о томе диван’ло, а то_ј’ оно 

што_ј’ баш ћела својом пјесмом: да се о њој дивани. Једни су се подсмијевал’ 
Мац’ због пјесме, а други_с’ опе’ сумљал’: Можда_ј’ то она мислила на неку 
другу, не на себе. Брзо_с’ селски момци пјесмом врат’ли Мац’ па_с’ пјевал’:

“Ко ће нама дати пољубаца, 
            кад се уда Мадарова Маца.”

Пјесама_ј’ било разни’, некад онако фини’ и добри’, ал’ некад и 
брезобразни’. У сваком случај’, писмо можда некад и не стигне оном коме 
шаљеш, ал’ ако пред неким пјеваш, било как’, ако и не знаш пјеват’, то ће 
сигурно стигнит’ ономе ил’ оној коме_ј’ атресирато.

Свако_ј’ имо своје пјесме. Цуре које_с’ биле сигурне да ће се добро 
удат’ и отић’ из Болмана, пјевале су:

“У Болману ниђе ништа нема, 
           само блата и лајави’ жена.”

Све те пјесмице биле_с’ дио живота, онда_ј’ можда баш и због њи’ 
Болман биjо таки каки_ј’ биjо. То_ј’ онда било так’. Как’ се ишло орат’, 
копат’, так’ се ишло и диван’ти у село, так’ се и пјевало. Но те пјесме нис’ 
морале увијек бит’ спрдња, управ’ нико није ни ћео признат’ да се спрда. 
Свако_ј’ диван’јо да се шали, а валда није забранито да се неко шали. Није! 
Сам’ некад стварно спрдња није била шала, нит’ шала спрдња. Најбоље_ј’ 
било кад онак’ нешт’ поручиш неком ил’ кажеш пред њим, ал’ да не свате 
баш сви. Онда тај опе’ смисли одговор. То_ј’ било нешт’, кад други и не 
могу препознат’ шта_ј’ и о чем’ се ради. Било_ј’ то боље нег’ онак’ кад 
кажеш у_оч’, још кад тај коме нешт’ кажеш то не свати ома, већ послије, 
то_ј’ тек добро. Но могле_с’ те пјесме бит’ и сасвим друкчије, ко она:

“Јоцо Балин свира, ситно коло везе,
            то су момци из Болмана и Пергине чезе.”

Slika 222 – Momci “na_koli’” (Bolman, 
1950)
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Мат’ријала за спрдњу било_ј’ и више нег’ што треба. Сама спрдња 
била_ј’ у више фели, од оне грубе до фине оговарањем и диваном и 
надијевањем имена, а било_ј’ и други’ још бољи’ начина. Ко смисли бољи 
начин, о томе се дивани и дивани, брескраја дивани.

Не знамо ко_ј’ први то урад’јо, ал’ кажу да_ј’ неки дједа-Ђур’ца биjо 
вел’ки шаљивџија и да_ј’ зато биjо радо слушан ђе год да се нашо и ђе год 
да_ј’ биjо. Једна од његови’ “шала” била_ј’ и оно кад прође неко путем, не 
морамо казат’ да_ј’ то обично бијо неко макар_ко, на оно “Помоз’ Бог” ил’ 
“Добар дан” знао_ј’ дједа-Ђур’ца одговор’ти на свој начин: прдежом. Ти 
му кажеш “Добар дан”, а он прне и оде даље брез да нешт’ каже.

Ал’ једамптa_ј’, кажу, чак нека цура одговор’ла дјед’ Ђур’ци да се 
није ни надо. Мјесто да му каже “Добар дан”, она прне.

- Охо, а шта_ј’ то? – каже сад дједа.

- То моја гујца пита је_л’ то Ђур’ца, а ја кажем је, то_ј’!

Са свима се могло спрдат’, па 
и сас онима “од фајте”, богатим 
и што изгледају брез фалинге. Ал’ 
увијек се нешт’ нађе: ил’ су проклет’, 
ил’ се неко швалера, ил’ је неко из 
фамилије мал’ муласт, нађе се већ 
нешт’.

Неке фамилије су баш биле 
онак’ спремне на спрдњу увијек и свуд 
и спрдал’ су се свакоме, ал’ су баш он’ 
највише викал’ да се ником никад не 

спрдају. Још од мали’ ногу дјец’ су уч’ли спрдат’ се. Мáјка_б’ знала радосно 
казат’, док слуша как’ њијез’но “злато” плази језик и пркоси другој дјец’ 
(“ја имам трумбет’, а ти немаш”; “ја имам лизаљку, а ти немаш” ил’ 
слично):

- Ет’, видиш, и он таки мали зна да нис’ исти, и он то види! – јел, 
Боже драги, ко смо ми, а ко_с’ он’.

- Е, а кад то “злато” издивани нешт’ што не треба, неко ругање или 
оговарање, пред неким важним: чиком, стрином, кумом, попом, уч’тељем, 
онда се та иста мáјка вајка:

- Уј, уј, од кога_ј’ бар то чуо? Па баш ми ништ’ так’ не диванимо, 
јелда, како_б’ ми то диван’ли. Од кога_ј’ то мого онда чут’? Мора да_ј’ 
чуо у комшилук’ – вајка се мáјка и можда још мора то “злато” удар’ти 

Slika	223	–	Bolmanci u Zadruzi (Bolman, 
1963)
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“по_усти” да не понавља још који пут гласније ако створи да то нис’ чул’ 
први пут.

- У Луторан’ма[226] од Шваба мора да_ј’ чуо – увриједити мож’ ома 
мал’ вратит’ – а можда и у Сентивањ’[227]!

- Не, ми се не спрдамо ником, то_ј’ сам’ шала. – Добро, ет’, нек’ буде 
шала.

Штагођ да_ј’ – шала ил’ спрдња – била_ј’ она свуда: на_друм’ пред 
дућаном, бирцузом ил’ ковачницом, на ћошку, у_бирцуз’, пре’_црквом, чак 
и у_цркви, на слав’, у сватов’ма, на игранки. Чак и кад су бјежал’ из села у 
вријеме Болманске битке, и онда су се спрдал’ – добро, шалил’ се.

Чак и на саран’ знало_ј’ бит’, ак’ не баш шале, оно бар оговарања. 
Осим што се детаљно прегледа сва кућа, гледа се кол’ко ко јауче за 
покојним, да_л’ је то мал’, дост’ ил’ одвише. Гледа се и ко_ј’ ђе стајо и 
с ким код сандука, каква_ј’ била даћа, ко_ј’ све бијо у редушама, шта се 
рад’ло “како_ј’ ред”, а шта није.

Могла_ј’ та шала некад бит’ и превише озбиљна, да се жене након 
тога морају проћериват’[228], а некад и почорват[229]’. Неки од људи кад се 
расрде знал’ су ћушкат’ оне који_с’, как’ он’ мисле, скрив’ли тај диван.

“Ругања”

Кадгођ, кад би дошо неко у Болман па траж’јо неког домаћина, онак’ 
“как’ се пише”, по имен’ и презимен’, тешко_б’ ко знао кога тражи.

- Де ти мен’ каж’ как’ се њима ругају – питал’ би га ако га познаду, 
ако га не познаду, питал’ би друкчије: – Де ви нама каж’те как’ њима 
кажу!

Надијевање имена и “ругања” у_Болман’ је баш ишло од руке, свима 
се брзо надјене неко име ил’ “ругање”.

О надимцима у Болману, Дубошевици и Поповцу писала је 1973. 
године Смиља Хорват[230]. Тад је навела да постоје породични и лични 
надимци те надимци за које се зна како су настали и они за које се то не зна. 

[226] Луторани – Нови Болман.
[227] Сентивањ – Петловац.
[228] Проћериват' се – истјеривати правду, свађати се, препирати се (именице: 

проћеривање, проћера).
[229] Почорват' се – потући се (?).
[230] Хорват, Смиља, Презимена и надимци у селима Барање : (Болман, Дубошевица, 

Поповац), Нови Сад 1973. Смиља Хорват је пореклом из Поповца, болманска је снаха, 
а живи у Белом Манастиру. Радни вијек је одрадила као професорица у Гимназији Бели 
Манастир.
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У свом је тексту, поред осталога, објаснила како су настали неки болмански 
породични и лични надимци.

У_Болман’ су увијек бил’ контен[231] за надијевање имена и није било 
тога ком’ се неће наћ’ каква мана па да му се зато спрда. Онима који_с’ већ 
имал’ надимак, ил’ “ругање” как’ то кажу Болманци, тешко_ј’ било дат’ 
још један. У_сел’ се већ знало ко надијева таква имена, а обично то име 
није било ништ’ лијепо, већ баш право “ругање”.

То надијевање имена често је било знак правог примитивизма и 
некултуре, чак злобна и пакосна злоупотреба нечије мане. Надимци који 
нису “ругања”, већ настају по имену претка или на сличан начин, остају 
дуже у употреби и “признају” их и они на које се такви надимци односе. 
Често су се употребљавала скраћена имена. Тако још у 18. вијеку налазимо 
ова скраћена имена: Анђа, Цана, Дока, Доста, Гаја, Гоја, Илка, Јока, 
Јовка, Јула, Наста, Пава, Пелка, Роса, Тешана – Јефто, Пано, Рацко, 
Рако, Симо, Тацко, Танацко, Тешо, Васил, Васо, Вићо, Зарија.

Тешко је, заиста, набројати све болманске надимке и имена[232], али 
ипак наводим нека. Крећемо од Горњанског сокака па даље по селу: Дроћо, 
Пушељни, Кика, Јелчини, Оџачар, Спуж, Ђукан, Фриц, Максо, Јоја, 
Сенђика, Грца, Кесца, Кичин, Прудер, Ила, Кајла, Калуђер, Грифлика, 
Курјак, Чонка, Филир, Фрла, Зубан, Нестер, Кинижа, Микини, Пура, 
Пинака, Стекан, Мотанови, Фрњо, Кушљин, Мак, Пунтур, Пида, 
Шентро, Циндер, Пепош – Пепка, Мркета, Рокошеви, Џанини, Перга, 
Бљогар, Бујаја, Фигура, Соса, Чварков, Кукац, Бандика, Бака, Кулин, 
Тевула, Ружа, Гега, Драндрини, Мадалац, Бургија, Пинцика, Куц’ни, 
Капетан, Брканић, Беја, Курза, Зебић, Геџо, Илочан, Жига, Лапика, 
Кедваш, Кокошар, Сумо, Кинцела, Тошкало, Шангај, Пинтер, Биче, 
Радица, Бравац, Пујата, Мадарца, Пуздрић, Роко, Мрвца, Крушчар, 
Зазјавало, Микош, Кека, Бурдекан, Бува, Милока, Пипца, Трешња, 
Бибер, Бартула, Пукела, Попак, Тетица, Рка, Сраћо, Буђок, Дуде, 
Митићко, Кићош, Бада, Сом, Баћић, Брк (Збрка), Брусил, Исајлови, 
Матијини, Семрини, Досни.

Па даље: Сикан, Папула, Кустура, Реро, Шица, Дорац, Багов, 
Тарана, Пелин, Здјелин, Рољин, Кобасца, Њеско, Џарач, Банула, Бајо, 
Штука итд.

Ђе_ј’	ракија?

Један од болмански’ домаћина, “во времја оно”, мало_ј’ прећериво с 
[231] Контен – “који нешто прихвата или жели, сагласан, вољан, спреман, готов, рад” 

(Речник САНУ).
[232] Видјети напомену број 119 на 79. страници.
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ракијом. Жен’ то досад’ло и она сакрије ракиј’. Тражи он, нема па нема. 
Иште, а она не да. Мисли шта ће, смишља как’ да је превари. Сјети се! 
Зове он друштво својој кућ’, сјел’ он, а жена ипак не доноси ракиј’.

- Де донес’ ракије – каже сад он жен’ – видиш да имамо госте!

Шта ће жена, мора донијет’ ракиј’, имаду госте.

Отишла она рад’ ракије, а он сједи с друштвом и чека. Дође жена 
сас ракијом и види он да јој на_чарапци’ има пљеве. Аха! Ту смо. Отишло 
друштво, а он ома у пљевњак. Преврнда сву пљев’ и нађе ђе_ј’ ракија.

У_чарапци’	преко	Драве

Некад су у Болману сви знали узречицу: “Крен’ти се ко Пушанаша 
у_чарапци’[233] преко Драве”.

Данас ту узречицу још увијек, ту и тамо, 
нетко спомене, иако више готово да и нема оних 
који се сјећају Пушанаше. Надимак Пушанаша 
баш звучи право болмански, а спрдња је и тако 
домаћи специјалитет. Надимак у сваком случају 
не говори само о особи којој је дат, него и о онима 
који су га дали.

Ал’, зашт’ у_чарапци’ преко Драве? Шта_б’ 
нам реко “вршњак оног доба” који панти Пушанаш’, кад’ би га питал’ 
зашто_ј’ ишла у_чарапци’ преко Драве?

- Да није она била сирота па није имала шта друго обут’ осим 
чарапака?

- А, чуј, мож’ бит’, ал’ баш да није имала ништ’ друго. Имала_ј’ 
макар онак’ на једну ног’ чизму, на другу опанак.

- А да није била мал’ блесаста па_ј’ зато так’ ишла?

- Кад си сирома, боље се прав’ти мал’ блесаст, нег’ паметан.

- Е, онда_ј’ била тврдоглава!

- То ће бит’ најприје. Доста_ј’ било да изађе пред_авлиј’ и да наиђе 
нека комшин’ца ил’ дрýга и онак’ се чисто насмије кад је види и каже: “Ју, 
нис’ се валда крен’ла у_чарапци’? Како_б’ ишла у_чарапци’!”. Сад је_л’ 
имала ил’ немала шта за обут’, успркос ће ић’ у_чарапци’ па нек’ пукну, нек 
буде шта буде.

[233] Чарапци – “обућа плетена од вуне” (Милан Дворнић: Ој Видово, Видово, стр. 
193).

Slika	224	–	Pogled prema 
šumi i Dravi s kanala Barbara 
kraj Željkovog salaša
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“Темпломбо”

За ред су се некад у_Болман’ брин’ли жандар’. Није баш ником било 
све’дно кад се и сретне сас жандари’, камол’ да га “ћерају”. Неки_с’ опе’ и 
пркос’ли жандар’ма, некад утекну, ал’ некад и добију батина.

Штогођ да_ј’ у_сел’, није морало ни бит’ неке комендије, ал’ кад се 
појаве жандар’, сви стану и чекају шта ће сад бит’, ко_ј’ крив и зашт’?

- Јест’, бил’ су строг’, ал’ бијо_ј’ и ред – кажу они који панте то 
вријеме.

Посебно_с’ бил’ строг’ жандар’ за “вријеме Маџара”, још и данас 
панте неког жандара Чилога, малог растом, ал’ љутог и поганог. Ђегођ 
да он дође, ту се стаје мирно и чека да се види шта_ј’ сад.

А реда_ј’ морало бит’, јелда, и знало се да млађи од осамнест година 
не смију у_бирцуз. Знаду то и он’, ал’ шта да раде кад морају у_бирцуз, не 
могу бит’ брез бирцуза. Све_ј’ добро док не наиђу однекуд жандар’, онда 
бјеж’, ал’ не на предња врата. Бјежало се на стражња врата, кроз кујну, 
комор’ ил’ шта_ј’ већ имо који бирцуз. Ко не утекне, добије пендреком по_
леђи’. Исправа су бјежал’ па и’ жандар’ нис’ могли уватит’, док се нис’ 
сјет’ли па један од жандара стане на та стражња врата и чека. Как’ 
који момчић изађе, тај жандар да удари пендреком по_леђи’.

Па, онда, ако_ј’ недеља ил’ каки светац, па затекну кога пред_
бирцузом ил’ неђе даље по сел’, лупе га пендреком и дрекну: “темпломбо”! 
У_цркву! Какво_ј’ то шалабазање и одање, стајање и прометање, у_цркву!

Посебно_с,’ кажу, жандар паз’ли у сел’ да за вријеме жетве неко не 
пуши на_воз’[234], тај кога_с’ уват’ли да пуши на_воз’ сорово[235]_ј’ бат’не.

Било_ј’ батина и за друго, за то што_ј’ пред_авлијом неки дрлог и 
аврље ил’ за већ шта нађу.

Но, млоги у сел’ вољел’ су ипак што_ј’ бијо ред па_с’ жандаре цијен’ли 
и поштовал’.

Они други_с’ опе’, кад виде жандара, прешли на другу стран’ сокака, 
биjо фластер там’ ил’ не биjо.

Ладно	гвожђе
Некада, док су бил’ млад’, вијал’ кудељ’ Јово и Лата код њи’ иза 

штале, још им помаго и неко из комшилука. Има пуно кудеље, досад’ло 
њима то и намјесте нешт’ и покидају маш’ну.

[234] Воз – сијено, клеја, снопови жита, слама или кукурузовина високо натоварани на 
запрежна кола или платон, у новије вријеме и на тракторску приколицу или камион.

[235] Сороват' – добити батина, настрадати.
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Позову он’ свог оца Ису ковача и покажу му 
шта се откин’ло. Гледа он у маш’ну, огледа, види 
не мож’ ни он то заковат’, морају ић’ у Муач[236] 
ил’ Шиклуш и куп’ти што_ј’ покидано.

- Да ми је знат’ – каже он – шта сте бар 
рад’ли кад сте ово преб’ли, каква_ј’ то сила била?

- Ладно гвожђе па пукло – правдају се Јово 
и Лата.

- Ладно гвожђе, ладно – понавља за њима и 
надничар.

- Немојте од мене прав’ти комендиј’. Какво 
ладно гвожђе о_Дови’[237]! То сте ви сам’ потргал’ 
да идете на вашар. Ако сте већ ћел’ ић’ на вашар, 
требал’ сте казат’, а не тргат’ маш’ну. Ал’, сад, 
так’ и так’ морате ић’ на вашар п_онда и’те!

Тајат’	и	сатајат’
Било_ј’ у_сел’ кућа ђе су се сви вољел’ фал’ти, не сам’ жена, већ и 

чојк, па и дјеца. Нађу већ нешт’ ш_чим ће се фал’ти, а има увијек ш_чим: 
сас тим’ как’ зна домаћица куват’, как’ зна ткат’, шит’, вести, как’ су 
њијез’ни чаршап’ најљепши и как’ такe нико нема, как’ су њијез’не аљ’не 
најчистије, как’ њијез’на пита и колачић’ највише нарасту и већ ти_те_
Боже знаш шта.

Домаћин опе’ има свој’ фал’. Прво как’ он зна најбоље с марвом, как’ 
је његово жито увијек добро, как’ има пуно кокуруза, најбољи_ј’ косац, 
најбоље прави камар’ и његова камара никад не закисне, најбоље прави воз 
и пластове сијена, има увијек добар смок и већ којешта.

Те који се пуно воле фал’ти други слушају, ал’ тај диван занима сам’ 
оне који га још нис’ чул’. Пуно више све занима шта_ј’ с онима који сe баш 
не фале, који све таје, а ако и диване, јадају се как’ немају новаца, как’ 
ништ’ не иде, како_ј’ тешко живљет’, како_ј’ све скупо. Но они мудри им 
не вјерују, знаду да све воле тајат’ и да оће све сатајат’.

Обично су таки и чојк и жена. Не_б’ ти казал’ ништ’ о себ’, воле чут’ 
и питат’ друге, ал’ кад њи’ нешт’ неко пита, праве се невјешти, там’-вам’ 
па ништ’ не кажу. Што он’ више таје, свијет је рад све више знат’ и баш 

[236] Муач – Мохач (Mohács).
[237] Дове – црквени празник, Духови; о том празнику опширније на 442. страници

Slika 225 – Otac i sin: Jovo 
(1900-1977) i Roman Dorić 
(1927-1965), snimljeno u 
Bolmanu 1933-34. godine
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зато и’ питају свашт’ и чекају да виде как’ ће се изговор’ти да не морају 
казат’ то што се пита. Ако већ и не чују што_с’ бил’ рад’ знат’, бар се 
могу спрдат’ сас тим’ как’ се изговарају.

На	кол’ком	свијет	лежи
Село Лапанча или, како су неки говорили, Лапанџа (мађарски 

Lapáncsa) мјесто је у мађарском дијелу Барање, недалеко од садашње 
границе, близу рјечице Карашице, између Илочца и Мађарбоје. У старо 
вријеме није било границе и није било тешко доћи од Болмана до Лапанче. 
Идеш према Сентивању (Петловцу!), онда прођеш Луч, Илочац и ето те у 
Лапанчи. Можеш и дужим путем: идеш за Петарду и Бреме, ту скренеш за 
Маџарбоју и онда опет скренеш у Лапанчу.

Једна жена из Качволе ишла с_коли’ у Лапанчу и кад се врат’ла, 
говори и све се чуди и вајка: “Шта ти мислиш, на кол’ком свијет лежи. 
Ђе_ј’ Качвола, а ђе_ј’ Лапанча?”

Паз’	на	“виђаз”!
“Во времја оно”, у_Болман’ су старији с’вјетовал’ млађе кад иду неђе 

у веће мјесто или у_град: Паз’ на “виђаз”. А “виђаз” (vigyázz!) на мађарском 
значи “пажња!”, “пази!”. Постепено је тај израз у Болману прерастао своје 
првобитно значење те је постао упозорење да се нетко чува и пази, да се 
понаша пристојно.

Тудом	латом
Кад се у стара времена ишло у Виљан, Шиклуш, Муач ил’ било ђе 

на вашар, није било лошо знат’ говор’ти маџарски. Они који_с’ знал’, 
тентал’_су оне који нис’ знал’ и спрдал’ се ш_њима и њијевим згодама и 
незгодама због тога што не знаду диван’ти маџарски.

Зато су им се ругал’: тудом латом[238] кад прстом покажеш. Послије 
се опе’”тудом латом” користило кад се неког ћело питат’ је_л’ знаде, 
је_л’ разумије шта му се говори и доказује.

Од	монтике	до	монтике
Кадгођ, кад су се копал’ кoкуруз’ ил’ нешт’ друго рад’ло, они који_с’ 

имал’ мал’ своје земље стигну још ић’ у_надниц’ код другиje који_с’ имал’ 
више земље и нис’ стигли све сам’ урад’ти. Нарочито се ишло у надниц’ 
код “Господара”, како_с’ звал’ Мразовског. Но, код њега нис’ могли ић’ они 
који нис’ рад’ли как’ треба. Обично с надничари’ иде неко од господареви’. 
Од моје мáјке Лате сам чуо како им је “командовала” жена из господареве 
куће док су копал’: “Од монтике до монтике, била трава ил’ не трава!”

[238] Tudom – знам (мађ.); látom – видим (мађ.).
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Како_б’	била	шнајдер’ца!
У_Болман’ никад није било пуно они’ који_с’ имал’ неки занат и бав’ли 

се занатом, ал’ сам’ од заната готово нико није жив’јо, моро_ј’ имат’ 
земље и рад’ти и земљу јер то_ј’ најсигурније.

Најчешћи занат’ бил’_су ковач ил’ “железобиец” како_ј’ записато 
у црквеним књигама, ужар, чурчија[239], шнајдер[240]. Мушку_с’ дјец’ још 
некад и давал’ на занат, ал’ женску ријетко кад.

Моја мáјка вољела_ј’ и знала шит’ и искала_ј’ од своје матере да буде 
шнајдер’ца.

- Како_б’ била шнајдер’ца – казала_ј’ јој мат’ – шнајдер’ца мож’ 
бит’ она која_ј’ шепава, шантава, кљакава, а не која_ј’ здрава и права. 
Ти_с’ здрава, имаш руке и ноге и копај!

Так’ јој се није испун’ла жеља да буде шнајдер’ца.

О	тата,	тата
Дјеца у_шкул’ уче писат’, читат’, 

цртат’, збрајат’, одузимат’, уче 
гледат’ на сат, па уче и пјеват’.

Уч’тељ’ца учи дјец’ да пјевају 
пјесмиц’ и сви пјевају наглас: “О тата, 
тата, таком ти неба, што пијеш више, 
нег’ што ти треба!”

Слуша уч’тељ’ца ђаке и у један ма’ 
покаже им рукама да ушуте.

- Ти – покаже на Вер’ – хајде нам ти сама отпјевај. Да чујемо!
- О, тата, тата, небо ти тат’но! – отпјева им она.
Чордаш
Некад село није могло брез чордаша. Чордаш ћера краве у пуцил’[241]. 

Сваки дан је из Болмана ћеро 200-250 музни’ крава, ујтру на паш’, увече 
кућ’.

Неки имал’ добру крав’, која_ј’ давала пуно млијека, ал’ кад је пустe 
на паш’, никад нема млијека. Кад је чордаш ћера кућ’ њијева крава стане 
у_сокак’ на раскршћу и стоји па стоји. Недалеко од тог раскршћа једна 

[239] Чурчија – ћурчија (тур.), “занатлија који прави ћуркове, крзнар, кожухар” (Речник 
Матице српске).

[240] Шнајдер, шнајдер'ца (њем.) – кројач, кројачица; видјети и напомену број 204 на 
456. страници.

[241] Пуцила – крдо крава или чопор свиња.

Slika	226	–	Djevojke u istim “alj’nama” 
i Josip Perga kod spomenika (Bolman, 
1951)
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баба_ј’ увијек била налактита на плот 
и гледала кад иду краве с паше.

- То_ј’ нико други дол’ она. Она_ј’ 
помузла крав’ – закључ’ли_с’ на_крај’ 
зашт’ крава нема млијека.

Све	наполак
Е, да, ничија није горела до зоре, 

свакоме се једамп’та утрне свијећа 
и пане његова звијезда с неба. Так’ то 
мора бит’. Кад се сит’ изјаучу, обаве 
све как’ већ иде по ред’, саране оца ил’ 
матер, већ ко_ј’ осто задњи, ред је да се 
и подијели оно што_ј’ остало.

Некад се то, брате, знало как’ 
иде: женској дјец’ се даје мираз и чича-
мича и готова прича, нема ништ’ више. 
Послије се опе’ ишло на тарђулаш[242] па 
се там’ расправи чије_ј’ шта и шта ко 
добије.

И прије нег’ што ће се неко дијел’ти, у_сел’ већ шацају оћел’ се 
посвађат’ ил’ неће, оћел’ то проћ’ брез свађе и дивана? Некад и прође, брат 
се некак’ подијели с братом, сам’ ако и’ жене не заваде. Брат се подијели 
са сестром, ал’ ту се већ могу завадит’: сестра оће тал, а добила_ј’ мираз, 
није баш често долаз’ла и није пуно помагала док мат’ ил’ отац нис’ умрл’, 
јел, Боже, није стигла, далеко_ј’, ал’ тал оће узет и ето ти свађе. Буде 
опе’ да није баш добила ни велик мираз, а не дају јој ништ’ од тала. Још 
већма мож’ бит’ свађе ако којим случајем брат има двије сестре и сви_с’ 
малкице “проклет’”.

Ал’ кад се дијеле сестра и сестра, прије да ће бит’ свађе, нег’ да неће. 
Па да, ко ће коме, ако неће свој своме.

Прва свађа почиње још док сарана није ни готова. Свака сестра има 
“своје” редуше, које пазе шта редуше друге сестре и друга сестра раде, 
да неће нешт’ “спопаст’ па однијет” док друга сестра “искрено жали и 
јауче”.

У_сел’ се већ зна ђе ће бит’ так’ нешт’ и све пирнице[243] још на саран’ 
наћуле уш’ и слушају шта се ђе дивани. Не мож’ каш’ка да пане с_астала, 

[242] Тарђулаш (мађ. hagyatéki tárgyalás = оставинска расправа) – оставинска 
расправа или онај дио имовине који се добива након оставинске расправе. 

[243] Пирнице – видјети напомену број 44 на 365. страници.

Slika	227	–	Čoban pred svojom kolibom; 
crtež Milana Dvornića

Slika	228	–	Na njivi (bolmanski atar oko 
1960. godine)
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а да се то не чује и да се за то не зна, а камол’ ако неко оде у комор’, или 
већ неђе, па да буде неко проћеривање[244].

Но, ипак, кад се дијеле, нема никог’ близ’, сам’ њијев људ’[245] који 
товаре у_кола оно што ће бит’ њијево. Склањају се далеко од радознали’ 
ушију и очију, ал’ опе’ се све види и зна. Види се кад се провезу кола, кад се 
утоварају ил’ истоварају.

Иду, так’, сестре од тавана до подрума и дијеле ствар’ што_с’ 
остале, након што се договоре око већи’ ствари: земље, куће, коња, кола, 
марве. Теб’ ово, мен’ ово, људ’ ома то носе у_кола. Гледају ту старудиј’ – 
шта могу имат’ стари људ’? – ал’ шуте и товаре. Онда у један ма’ ипак 
не могу издурат’ и приговоре:

- Та шта ће нам то?
- Уј, шут’!
Гледају њијев људ’как’ извлаче из ормана чаршапе, мараме, реклије, 

рогљеве, кожушке, пешкире, оплећке, скуте и ти_те_Боже знаш шта. 
Људ’ма већ присјело, никак’ да већ једном дођу до_краја, па све један па 
други пожурује, ал’ се оне брецају на њи’ и говоре им да шуте.

- То_ј’ од моје мáјке и дједе! – бране се, ал’ све не дају заправо једна 
другој, не тол’ко што им нешт’ треба, не треба им, ал’ неће да им се она 
друга послије спрда како ју је превар’ла.

А-јак, није то лагано, ту су се род’ле, одрасле, биле цуре, тешко_ј’ 
то сад разум’ти да више ту немају никог’, ал’ опе’, не треба дат’ да те 
неко превари.

Таман мисле људ’ да_ј’ све готово, ајд’ фала ти, драги Боже, кад 
отвори једна креденц и завири унутра.

- Остало_ј’ и да суде подијелимо!
Долазе на ред лонци, поклопци, сланиц’, тепсије, тањир’, чанци, 

кастроле.
Све как’-так’, ал’ дошле_с’ до тањира и не знаду шта ће. Има два 

сервиза, један је сас неким цвијећем, а други сас двије златне црте.
- Ет’ – каже једна – узми ти те сас цвијећем, ја_ћ’ оне друге!
- Виђ,’ молим те! Видиш како_с’ ови окрњит’. Ти_б’ мен’ окрњите, а 

теб’ читаве!
- Нис’ окрњит’! Ђе_с’ окрњит’? Ал’ нек’ ти буду онда ови други, ја_ћ’ 

[244] Проћеривање – видјети напомену број 228 на 469. страници.
[245] Људ' – овдје: мужеви.
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узет’ те сас цвијећем.
- Да, ти_б’ узела љепше, а мен’ нек’ буду ови! – опе’ није задовољна.
- Па шта ћемо ондак?
- Најбоље свако_ј по полак сервиза!
- Уј, молим те! Баш макар_шта диваниш! Па ко_ј’ још дијел’јо сервиз 

наполак?

- Наполак и готово!

V. БОЛМАНСКЕ ПРИЧЕ И ЛЕГЕНДЕ
Бијели коњ
Некада, кад би дјеца видјела бијелог коња, прво дијете које га види 

викне: “Бијели коњ, бијели коњ, моја срећа и ничија више!” Сав живот у 
Болману био је некад пун разних вјеровања и сујевјерја, као ово о бијелом 
коњу које је важило за дјецу. Шта и како “ваља”, како “не_ваља”, шта 
“треба”, а шта “не треба” знало се у свакој кући и сваки домаћин и домаћица 
имали су своју верзију вјеровања. Док су нека вјеровања варирала од куће 
до куће, у другима је постојала сагласност свег села.

“У току друштвеног развоја многа 
веровања су нестала или се налазе у 
процесу нестајања, прешла су у домен 
фолклора, митова и легенди.”[246] Многа 
вјеровања ипак опстају у свакодневном 
животу села, а нека су остала чак и до 
данас. Тако су, поред вјере, сујевјерје и 
разна вјеровања саставни дио живота у 
селу.

Нека вјеровања су представљала 
правила понашања. На примјер, није 

било пристојно пријећи неком пут тко иде на коњима и колима, посебно 
ако носиш у руци празан кошар, корпу или кабо. У врачкама су се тражили 
узроци болести, посебно оних изненадних болести и смрти. Врачкама и 
бајањима покушавале су се излијечити разне болести, бачене чини и уроци 
и клетве.

У овом дијелу ове књиге говоримо о вјеровањима у разна митска 
бића, о којима смо слушали приче у Болману. Највише прича било је о 
вјештицама и вилама. Док су виле заиста биле мит, вјеровање у вјештице 

[246] Зечевић, Слободан, Митска бића српских предања, “Вук Караџић” – Етнографски 
музеј, Београд 1981, стр. 7.

Slika	229	–	Konji, ali ne bijeli, već vra-
nac i mrkov (Bolman, 1974)
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било је стварније и конкретније.

“Виле су се замишљале као веома лепе жене, високе и танка стаса, са 
дугом и лепом расплетеном косом која им пада низ тело”[247] и о сусретима 
с њима постоје приче којима је заједничко то што се сва “виђења” вила 
одвијају у исто вријеме, у рану зору.

“Жел’ смо жито и устајал’ рано так’ да за_мрака још стигнемо на_
њив’. Устанем ја так’, умијем се, ома кренем ран’ти да коњ’ једу и да се 
кренемо што раније, да не дангубимо пуно код_куће. Бац’јо сам коњ’ма 
сијена, док он једу сијено ја_ћ’ избац’ти ђубре из_штале, донијет’ сламе и 
онда напој’ти коње. Жена ће спрем’ти јело и можемо ић’.

Донесем ја сламе, видим коњ’ сам’ што нис’ појел’, узмем каблове и 
ајд’ на бунар да напојим коње. Напуним каблове, на журим се, полак’ вучем 
воде, таман дотле ће коњ’ појест’ сијено. Рано је, небо_ј’ пуно звијезда 
и није баш онак’ мркли мрак. Идем ја с каблов’ма и ни не гледам онак’ 
надалеко, већ пред_себе, да не посрнем преко нечега и не забаврљам се и 
проспем вод’. Кола, иначе, стоје пред_шталом, руд’ извадимо и оставимо 
на земљи док не ватамо коње.

Тек кад сам бијо два-три метера пред 
кол’ма, ко_да_ј’ ми неко казо да погледам пред_
себе. Погледам ја и онда је видим: сједи на 
прекоруђ’[248] кола, сва обучена у бијело, чешља 
дугачку бијелу кос’ и сва се онак’ сја. Нисам имо 
кад загледат’, поплаш’јо сам се и трк с каблов’ма 
у_штал’. Кад су коњ’ попил’ вод’, изађем, видим 
никог нема.”

Кад је ријеч о вјештицама, у Болману се 
вјеровало да вјештице ноћу долазе “гњецат’”. 
Кад нетко не може добро спавати, кад га притиска 
у прсима, обично ујутро каже: “Ет’, цијел’ ноћ 
ме гњецале вјештице, нисам мого ока склоп’ти. 
Нико други дол’ оне. Већ зна и која је то могла 
вјештица бити.

Неког су вјештице “гњецале”, неког нису, али приче о вилама и 
вјештицама слушали су сви тако “да ни_с’ ни трепал’”. Умјесто сусрета с 
вјештицом, чули смо причу о сусрету с вијешцем:

“Бил’ смо на_конак’ и дошли смо кућ’ касно. Откључамо врата, уђемо 
у_кујну, онда у_соб’, упалимо лампу и сад шта ћемо, идемо лећ’. Видим да 

[247] Исто, стр. 41.
[248] Прекоруђе – попречна дрвена мотка нарочитог облика на којој су утврђени 

ждрепчаници у колској запрези (Рјечник Матице српске).

Slika	230	–	“Mat’ i ći” – 
Slavka i Mileva Bojanin (Bol-
man, oko 1925)
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сам заборав’ла однијет’ коршов у_подрум, осто_ј’ как’ сам сипала ракиј’ да 
понесемо на конак. Кажем ја чојку идем ја однијет’ коршов у_подрум, да 
се не_б’ полупо. А, каже он, остав’ га у кујни, однијећеш га уј’тру. Док ти 
там’-вам’, ја_ћ’ се вратит’, кажем ја и узмем лампу те ајд’ до_подрума. 
Сиђем се с тријема, а подрумска врата никад не закључавамо катанцем, 
сам’ га добро затворимо. Отворим ја врата и све пазим да не полупам ни 
коршов, а ни цилиндер[249] од лампе, полак’ идем. Одгурам врата и уђем 
унутра. Коршов сам спустила ома ту близ’ врата, ал’ кад сам мал’ боље 
загледала, видим неког у_подрум!

На једном бурет’ сједи чојк, онак’ у старинској кошуљ’ и дугачким 
бијелим гаћама какве су се кадгођ нос’ле. Не знам ја више ни как’ сам 
изашла из_подрума, сам’ ме пита чојк шта_ј’ било, шта_с’ вид’ла кад си 
се так’ препала? Кажем ја вид’ла сам вијешца. Узме он од мене ту лампу 
и ајд’ у_подрум. Врати се, није било ни кол’ко ово диваним, и каже нема 
никог. Није чуо ни кера да лаје, а није нико ни изашо из_подрума, видјо_б’ 
га кроз пенџер.”

Вјеровање у то да “ноћом гњецају вјештице” временом остаје 
само код старијих људи, рођених крајем 19. вијека. С њима се гаси и 
вјеровање у врачке, бајање, чини. Од свега остају само приче. Све је мање 
“страњског”[250] и оног што се не може објаснити. Нека вјеровања и обичаји, 
међутим, остају и одолијевају времену.

Запис о колери у Болману 
(записао проф. др. Светомир Бојанин)

Не зна се како је колера дошла у село. Прича се, али у то нико не 
верује, да је један Болманац, познато му је чак и име, враћајући се колима 
из Моноштора, ту код Крста[251], на самом улазу у село, приметио једну 
уморну бабу како му махну руком. Он стаде, помогне јој да се попне на 
кола и намести је да седне у шарагље, говорећи јој да он не иде даље од 
села, на што је она казала да њој даље и не треба. Просјакиња, мислио је, 
шта ли.

Наставио је пут полако, никуд не журећи. Кад се нашао већ у сред 
села, сети се да има ту бабу као сапутника. Упита је, гледајући онако преда 
се, у коње:

- Оћеш ту сић’?
Aли не чу никакав одговор. Да није умрла, помисли. Окрене се, а 

тамо у шарагљама нема никога. Баба је, уз пут, негде нестала.
[249] Цилиндер – стаклени крушколики ваљак на петролејској лампи.
[250] Страњско – неприродно.
[251] Крст – налазио се на мјесту данашњег Болманског споменика.
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Тако је у село дошла колера. Не зна се, међутим, како је отишла и ко 
ју је то, тамо негде око Св. Самуила[252], када је болест престала, извезао из 
Болмана даље у свет.

Стари Милак Шалић, бежећи негде с једног краја села ка другом, 
како би ухватио пут ка Драви, за шуму, куда су сви људи бежали од колере од 
које се већ увелико умирало, пролазио је баш поред куће Матије Бојанина, 
кад је зачуо како неко јечи тамо насред авлије, опружен на земљи, онемоћао 
у хладовини под великом крошњом старе крушке.

- Јеси_л’ ти то, Матија? – упита и пође ка човеку, што лежаше на 
земљи кмечећи. Знао је да су му жена и две ћери већ умрле.[253] Матија је 
вапио:

- Воде, воде ми дај... умријећ’...

Милак као да заборави на 
страх, причао је касније, осврте 
се по дворишту, узме из штале 
кабо, оде на бунар те ђермом 
извуче воду, усу је у тај кабо и 
однесе те остави поред Матије, не 
додирнувши га.

Од онда је прошло две-три 
недеље дана и већ је почео свет 
да се враћа у село. Вратио се и 
Милак. Ишао је истим путем, а кад 
је дошао до Матијиног дворишта, 

запита се шта ли би са сиротим Матијом и пође унутра. Кад тамо, под оном 
крушком, седи на сточићу Матија и “здрав – прав” пуши своју лулу, смешка 
му се. Сећао се свега тога Милак, када би причао млађима, по ко зна који 
пут, ту своју авантуру којом је спасао живот Матији Бојанину. А сјећао се 
тога и мој деда Матија.

И у фамилији Бојанин та се прича препричавала с колена на колено. 
Препричавала се тим пре што су ти догађаји условили заснивање те, касније 

[252] Свети пророк Самуило (20. август по старом или други септембар по новом 
календару).

[253] Матија Бојанин (1843-1920) у епидемији колере 1873. године прво је изгубио 
кћер Јелисавету (7 г.), а онда и супругу Теодору, рођ. Мишљеновић (30 г.) из Јагодњака. 
Неколико мјесеци прије избијања колере умрла му је и кћи Драгиња (4 г.) – према 
матицама умрлих из архиве Црквене општине и парохије болманске утврдио Јован М. 
Недић.

Slika	231	–	Matija pred svojim dućanom (Bol-
man, prije 1918)
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тако бројне, Матијине породице.[254] То је било овако.

Иста та колера, која је обудовила Матију, однела је и супруга једне 
Савинке у Јагодњаку, иза кога је остао син Симо. Неко се латио посла те 
поради на томе да се Матија и Савинка узму и оснују своју нову породицу. 
Савинка је Матији довела сина Симу и родила једну ћерку Живану и још 
пет синова.

Сви су Савинкини синови преживели Први светски рат, иако сви беху 
на фронту, у војсци.

Куга

Ову причу испричала је некад давно Љепосова[255] Иванчевић. Она 
је њу наводно чула од своје свекрве, ова опет од сестре свог мужа, а она од 
своје бабе. Прича гласи овако:

Зимско доба у_Болман’, Горњански сокак[256]. Једна од кућа фамилије 
Иванчевић. Мати и кћи преле кудељу за_новце па како у зимско доба мрак 
пане рано, морале_с’ прести и увече, па све до касно у_ноћ.

Преду оне так’ једном, пада мрак, мал’-помал’ гасе се свјетла у_
сокак’, стишава се све и пада ноћ. У неко доба чују оне да керов’ лају и то 
не лају у_авлиј’, већ на_пут’, не сам њијев’, већ и комшински. Чуде се да 
сад у ово доба неко иде сокаком, ал’ добро, ко иде про’ће. Не излазе да виде 
ко_ј’. Мисле: керов’ лају па ће се и окан’ти кад прође тај ко иде. Ал’ керов’ 
не престају лајат’, све су бјешњи и сад мораду и изаћ’. Узму другу лампу, 
упале, изађу пред_кућ’, виде да керов’ лају на некога на_сокак’. Викну на 
керове, ал’ он’ не маре. Најпослије изађу на сокак и виде да керов’ нападају 
неку жен’. Оћерају некак’ керове од жене и шта сад да раде ш_њом? Не 
питају је ни ко_ј’, ни откале_ј’, већ зову је, како_ј’ ред, да се мал’ огрије.

Уђе жена унутра, оне је не познаду, а како је ома сјела у_ћошак собе, 
ту_ј’ мрак, ни не виде је добро. Ајд’, нек’ се мал’ огрије, онда ће је питат’ 
ко_ј’ и откале_ј’. Раде оне даље и тек некад погледају у жен’, која се још 
тресе од зиме и мал’-помал’ се згријала.

[254] Матија Бојанин и Савинка, рођ. Марјановић, имали су десеторо дјеце: Обрад 
(1875), Урош (1878), Јован (1890) и Пантелејмон (1893) умиру исте године кад су и 
рођени, а Мирко (1876), Божидар (1879), Георгиј (1882), Живана (1885; у матичне 
књиге крштених уписана као Милица), Гаврил (1888) и Станоје (1891), у Болману звани 
“Матиј’ни”, водећа су болманска породица између два свјетска рата. Кумови су им из 
породице Бијелић, а они кумују породици Коцкар – према подацима из архиве Црквене 
општине и парохије болманске утврдио Јован М. Недић. Видјети и одломак на дну 107. и 
врху 108. страницу ове књиге.

[255] Љепосова – болмански (разговорни) облик имена Љепосава.
[256] Горњански сокак – Улица Анкице Доброкес.
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Сад је питају што и’ занима, ал’ жена некак’ дивани одавде-оданде 
и никак’ да каже ни ко_ј’, ни откале_ј’, већ им се сам’ зафаљује што_с’ 
оћерале керове. Да и’ нис’ оћерале, потргал’ би је на крај’ крајева.

Па, ајд’ сад, кад неће диван’ти, не мора. Оне преду и ни не гледају 
пуно у_жен’. Но, кад је прошло још подруг сата, нуде је да једе. Неће, фала 
им, неће.

Не могу ни прести цијел’ ноћ. Више ни не виде добро, а и сустале_с’. 
Треба сад ић’ лећ’. Нуде и жен’ да преспава ш_њима у_соб’. Њи’ двије ће 
на један кревет, а жена сама на други. Неће жена спават’, већ устане с 
клупчице на којој је сјед’ла, стане ближе лампи и каже им:

-  Ви не знате ко сам ја! – како_ј’ то казала дигне дугачку црну сукњу, 
која се вукла по земљи, а оне имаду шта и виђет’: жена има козије ноге!

Препале се њи’ двије и чисто не вјерују у 
то што виде, а жена даље дивани о томе како_ј’ 
она некада са сестром чувала гуске и наишо_ј’ 
ви’ор, сестру однио, а она_ј’ остала проклета. 
Постала_ј’ ово што_ј’ сад: куга. Иде сокаком и 
у коју авлиј’ хукне у тој ће кућ’ умират’ од куге. 
Оне нек’ се не боје, ни у њијевој кућ’, ни у цијелом 
сокак’ неће бит’ куге зато што_с’ је так’ прим’ле 
и одбран’ле од_керова. Иде она напољ’ и још 
им каже да ако неће да буде куге у_кућ’, треба 
држат’ у_кућ’ седам врста биља: дивизма, 
котрљан, змијско млијеко, курјачије јабучице, 
накаламак (ил’ “вражија прдаљ’ца” как’ су 
некад казал’ у Болман), бијели лук, цинкрот[257]. 
Казала_ј’ и то да ће куга престат’ ак’ се прије 
зоре повуче бразда око сокака или цијелог села, ал’ 
морају се повући три бразде и плуг морају вућ’ 
голи брат и сестра.

Как’ диване, стварно_ј’ дошла куга у село, а ову прич’ мат’ и кћи су 
издиван’ле другима (“ал’ да ником не кажу”). Да_б’ се спас’ла од куге, с 
другог краја села код њи’ двије досел’ла се једна жена. Само_ј’ та жена 
која се досел’ла умрла од куге, нико други из Горњанског сокака.

[257] Цинкрот – један од народних назива пољске преслице (Equisetum arvense L.); 
барска метлица, хвошћ, коњогриз, коњски реп, коситерка, коситрена трава, њивска 
преслица, поточна вошчејнка, раставић.

Slika	232	–	Vojin Janković 
(1913-1933) – baba-Midin – s 
dukatima na prsluku
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Ватре

Диване да су се некада ноћом могле виђет’ ватре како горе кад се 
гледа низ_друм према Сентивањ’.[258] Ватре су гореле зато што_ј’ било 
закопаног злата и тамо ђе гори ватра има злата. Мож’ се то злато и 
ископат’, ал’ се мора шућет’ док се копа, не смије се ни ријеч казат’.

Бојал’_су се Болманци и гледат’ у те ватре, а не још ић’ там’. Нашла 
се ипак двој’ца која се нис’ бојала и они ријеше да оду ископат’ то злато. 
Чекају ноћ да виде ватре, спрем’ли алат и прву ноћ кад су опе’ вид’ли 
ватре, крену он’ друмом и ајд’ копат’.

Копају и копају. Таман кад су осјет’ли да испод нешт’ има, чују коња 
из села. Застану мал’ и, кол’ко се могло виђет’, стварно неко јаши коња. 
Чују да коњ галопира и неки момак стварно прође крај њи’ на_коњ’. Сав 
коњ у_пјен’, а момак се жури. Прошо_ј’ крај њи’ и није и’ ни погледо.

Таман он’ почну опе’ копат’, осјете да има нешт’, ко да се нешт’ и 
свијетли, ал’ опе’ нешт’ иде из правца села. Сад чак и виде шта иде: баба 
у чамцу и весла онак’ насуво!

Стал’ па гледају. Баба с чамцем све_ј’ ближе и на крај се сустави 
крај њи’.

- Је_л’ прошо неки момак на_коњ’? – пита и’ она, ал’ он’ ништ’ не 
одговарају. Пита још једамп’та, па још једамп’та, он’ шуте.

- Оћ’ ја њега стигнит’? – пита баба опе’, а он’ шуте.

- Оћ’ ја њега стигнит’? – пита баба и други пут.

- Говно ћеш га стигнит’! – каже најпослије један од њи’ двој’це.

- Говно ћете и ви наћ’ злато! – одговори баба и нестаде и ње, и чамца, 
и онога што се свијетлило.

Дођ’	се	осол’ти[259]

Ово ми је приповиједала стрина-Лата[260] и чула сам то пуно пута.

Каже, она и чика-Љубљен су спавал’ у_штал’. Кад једну ноћ осјети 
она да њу нешт’ притиска. Притиска и притиска, баш онак’ на_прси’. 
Виче она и виче, ал’ Љубљен спава, ко да није ни чуо. Од тог викања се 
ускоро пробуд’ла и иако_ј’ ноћ, како_с’ шталска врата била отворена, 
мож’ се виђет’ да ту неког има. Види да у_штал’ стоји жена. Стоји ту на 

[258] Према мјесту гдје се данас налази Болмански споменик и гдје се рачва пут из 
Болмана према Петловцу (Сентивању) односно Барањском Петровом Селу (Петарди).

[259] Испричала Јустина Новаковић.
[260] Лата – баба (“мáјка”) аутора ове књиге.
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јарашу[261] и гледи у њу.

- Шта ти радиш ту? – пита она ту жен’.

Жена њој ништ’ не каже, већ се окрене и оти’ће.

Дође стрина-Лат’ у_глав’ шта_с’ диван’ли да треба рад’ти и шта 
треба казат’. Извади јастук испод главе и итне се за_њом. Значи, перје_ј’ 
бац’ла за_њом. Кад се итнила јастуком, викну за_њом да уј’тру дође на 
ручак[262] да се осоли.

А то_ј’ била јесен па се ишло рад’ти на_
њив’. Уј’тру он наран’ли и напој’ли, а стрина 
спрем’ла ручак. Треба ручат’ и ић’ на посо. 
Скувала она читави’ крумпијера, испрж’ла 
сланине, па изрезала јабучица[263], све што треба 
са сол’.

Нис’ почел’ ручак, кад у један ма’ чује она 
да неко виче: Лато, Лато! Види она да на капиј’ 
стоји баба-Јела.

- Ајд’ унутра – каже јој и баба-Јела лијеп’ 
дође, уђе унутра.

- Добројтро – каже – наздравље ручак. – Како_ј’ то казала, узме 
стол’цу и сједне з’_астал.

Стрина Лата стоји иза њијез’не стол’це, а Љубљен, који исто сједи 
з’_асталом, показује јој да је ошамари. Лата сам’ склоп’ла руке на_прса и 
стоји па гледа. Жена узела леба, осоли га па поче јест’.

Он’ сам гледају шта ради. Није казала ништ’, зашто_ј’ дошла, за ово 
ил’ за оно. Кад је појела, устаде, каже “збогом”, он’ њој исто “збогом” и 
она оде.

Кад је отишла, рече Љубљен:
- Шта је нис’ пукла? То_ј’ она, то_ј’ вјештица!
- Како_ћ’ је удар’ти? – одговори стрина.
Отад више никад није долаз’ла. У_сел’ су диван’ли да_ј’ баба-Јела 

так’ нешт’ и била.
[261] Јараш – простор на средини штале. Према Речнику САНУ , јараш (мађ. járás, срез) 

у Бачкој означава “пашњак, хатар”, а према Анић-Goldsteinovom рјечнику, ријеч јарош 
(мађ. járás) има три значења: “1. ледина, поље, пољана, паша, пашњак 2. шеталиште, јавно 
мјесто 3. раскрижје сеоских путева и шорова”.

[262] Ручак – у Болману: доручак.
[263] Јабучице или јаб'чице (јапчице) – парадајз.

Slika	233	–	Lata (Bolman, 
1958)



486 Jovan M. Nedi}

Каштига[264]

Диване да_с’ некад у_Болман’ бил’ чојк и жена, а звал’ су и’ Бјелав’ћев.

Иак’ нис’ имал’ дјеце, већ су живјел’ сам’, сваке год’не о_Петров’, кад 
је керменц, буде пуно гостију. Как’ се некад ишло сас кол’ма и коњи’, кола 
се ућерају у_авлиј’, коњ’ испрегну из_кола, па и треба наран’ти и напој’ти, 
а то мора домаћин. Досад’ло так’ њима сваке год’не о_Петров’ ран’ти 
и пој’ти коње и договоре се њи’ двоје једамп’та, неће он’ више чекат’ 
Петрово код_куће, иду он’ у_жетву.

И стварно, дошло Петрово, он’ се спреме рано уј’тру и оду у_жетву. 
Гости који дођу виде затворена капија, окрену се и оду.

Увече, кадгођ, иду он’ из жетве, не маре што свијет гледа и чуди се, 
ко_ј’ то вид’јо да се на Петрово баш мора ић’ у_жетву. Отворе капиј’, уђу 
у_авлиј’, и сад треба испрегнит’ коње и одвести и’ у_штал’.

Коњ’ уморни и мирни, испрежу и’ он’ ко 
и обично, ал’ наједамп’та поплаше се коњ’ од 
нечега, отргну се и дедер бјежат’. Побјегну 
кроз_башчу и оду на сокак па ко зна куда.

Ајд’ сад, шта ће, траж’ти коње. Траж’ли и 
траж’ли, нема и’ ниђе. Нис’ никад ни нашли коње. 
Казал’ су онда:

- То нам је каштига што смо ишли у_жетву 
на Петрово, нећемо више, чекаћемо госте.

Бајање	воде

Било_ј’ то неђе прије оног првог рата, још је Фрањо Јосип бијо цар.

Нека жена у_сел’ имала_ј’ болесно дијете и никак’ да га излијечи. 
Каже једамп’та њој једна од старији’ жена:

- Чуј, мораш дијете натрљат’ обајаном водом. Знаш која жена у_
сел’ баје вод’?

Пробала_ј’ свашт’, па шта ће, кад је све пробала, пробаће и то. Ал’ 
нема кад, пуно посла, ту_ј’ дијете, нема кад отић’ код жене која баје вод’. 
Шта ће, послаће неке од цура из комшилука да оду. Дођу њи’ три: Вида, 
Лата и Егена (валда јој је име било Евгенија) и она им да новаца да оду по 
обајану вод’.

- Ја сам гледала код те врачаре как’ се баје вода – каже једна од њи’ – 

[264] Каштига – казна. 

Slika	234	–	“Na_konj’ u_av-
lij’” (Bolman, “šezdeset i 
neke”)
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ајд’ да ми саме обајамо вод’, а за новце купимо шећера[265]! И иду оне саме 
обајат’ вод’. Све раде как’ је та жена рад’ла: наложе ватру, узму три 
грумена жара, метну у вод’ н’_астал, клекну и читају молитве. Онда даду 
ту вод’ жен’ и потроше новце.

Е, а сад се брину шта ће бит’ сас дјететом, шта ако дијете умре? 
Сутра оне оду код жене и кажу јој шта_с’ урад’ле.

Дјетету_ј’ било боље, ал’ жена ипак оде код бабе која_ј’ бајала вод’.
- Биће све добро – каже она – женска дјеца до дван’ест година могу 

бајат’ вод’. Касније могу сам оне којима_ј’ то оставито.[266]

Божићна	мува
Говор’ли_с’ некад у_Болман’, ако неко нешт’ жели, оствар’ће му се 

жеља, ал’ мора уватит’ мув’ на Божић. Ништ’ лакше!
Ал’, ђе наћ’ мув’ на Божић?
Некад су, бар так’ кажу, зиме биле пуно јаче, смрзну се пенџер’ још 

о Светом Аранђел’ и не одледе се до Сретенија[267]. Ђе онда наћ’ мув’ на 
Божић?

Кад	коњи	говоре
Диван’ло се некад да и коњ’ знаду проговор’ти, ал’ мора се доћ’ уоч’ 

Богојављења[268], тачно у поноћ, и чућеш шта говоре.
Један газда, док је чистијо штал’ код коња, на Крстово[269] уоч’ 

Богојављења, казо_ј’ онак’ више сам себ’:
- Е, сутра идемо на_вашар!
Чуо_ј’ он да кажу как’ и коњ’ могу говор’ти 

и устане пред_поноћ и дође до шталски’ врата, 
полак’, и стварно у један ма’ чује да коњ’ говоре. 
Чује да један каже другом:

- Сутра идемо на_вашар!
- А-јак! Сутра возимо газду на гробље – 

каже други.

Препане се газда од тога што_ј’ чуо, пане и умре.

[265] Шећер – овдје: бомбони.
[266] Према причама, жена која баје воду на самрти свој дар бајања преноси на другу 

жену.
[267] Од Светог Аранђела до Сретенија – од 21. новембра до 15. фебруара (по новом 

календару).
[268] Богојављење (19. јануар).
[269] Крстово (18. јануар).

Slika	235	–	“Na_koli’” (Bol-
man, 1950)
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Жеља

Говор’ли_с’ некад, ако желиш да ти се оствари жеља, мораш уоч’ 
Богојављења, у поноћ, изаћ’ напољ’ ил’ отвор’ти пенџер, и трипут изрећ’ 
жељ’, ал’ паз’ти да се не забуниш јел ће ти се испун’ти жеља коју_с’ казо, 
а не она на коју_с’ мислијо.

Нож	у	врата,	лук	у_брав’[270]

Род’ло се дијете, а нис’ га ома крстил’. Дречи по_ноћ’ и дречи, не 
знаду шта ће ш_њиме, а по_дан’ све как’ треба. Ома сумљају, ту нешт’ 
не_ваља.

- Шта ћемо? – пита баба дјед’. – Нег’ ајд’ ти ноћеске остан’ спават’ 
крај дјетета јел мат’ се боји.

Оће дједа, как’ не_б’ ћео. Не боји се, шта ће се бојат’. Иначе, бијо_ј’ 
крупан и јак чојк. Неће дједа спават’, он ће сједит’ и чекат’. У неко доба 
ноћ’ поче дијете дречат’, а није ништ’ било, нис’ се ни врата отвор’ла. 
Дједа скочи и викне:

- Мајку ти Божију, ја_ћ’ те уватит’ и угуш’ти!

Кажу њима сутра уј’тру.

- У_соб’ ђе дијете спава метните нож у врата. Затакните га 
у_резбариј’. У_брав’ метните бијели лук. Кад то метнете, неће више 
долаз’ти.

Тако_ј’ и било. Дијете није више по_ноћ’ дречало.

Јагње[271]

То_ј’ било там’ неђе 1880-1890. год’не. Тај дједа_ј’ бијо чобан и 
чуво_ј’ овце.

Једамп’та чува овце и чује да се неђе дере јагње. Иде он у том правцу 
откале чује да се дере, а то_ј’ било у_жит’. Нађе јагње, лијепо_ј’ било. 
Дивани он послије шта се дес’ло:

- Ау – кажем – далеко ми га нос’ти, а не знам ни која_ј’ се то овца 
саде ојагњила. Ја_ћ’ то јагње помиловат’, а јагње ко псето оће да ме уједе. 
Погазим жито укруг да га послије мог’ наћ’. Оћерам овце и затворим и’, а 
кад сам се врат’јо натраг, јагњета нема.

[270] Испричала Јустина Новаковић.
[271] Испричао Радован Стојановић.
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Стан’те	на	опанак![272]

Бијо неки дједа за ког’ су вјеровал’ у_сел’ да_ј’ мал’ “на_стран’”, да_ј’ 
бијо чудан.

Једамп’та су се дјеца сигралa неђе на ливад’ и наиђе облак, а сва 
дјеца ће трком под једно дрво. Тај дједа, који_ј’ ту исто бијо, стао_ј’ под 
један грм и виче им:

- Дјецо, дођ’те вам’!
Дјеца сва једно за_другим ајд’ 

код_њега.
- Ту буд’те – каже им дједа.
Сам’ што_с’ дјеца дошла, пукне 

гром управ’ у то дрво.
- Је_л’ видите ви там’ нешт’? – 

пита дједа дјец’.
- Не видимо – кажу он’.
- Стан’те на мој опанак! – зове 

и’ дједа.
Стану он’ на опанак и виде как’ се под дрветом ђе_ј’ пуко гром преврћу 

штенад, кад сиђу с опанка, нема ништ’.
Сједе	он’	у_федери’	и	диване
Некад, кад се воз’ло кол’ма, метал’ су се федер’ и натраг у_кола, 

поготово још кад идеш неђе далеко.
Воз’јо так’ један кочијаш свог оца и стрица неђе у Маџарску и иду 

кроз неки вишњик. Иду коњ’, возе се он’, кад се у један ма’ кочијаш окрене, 
ал’ у кол’ма више нема никог’, нема федера, нема ни оца ни стрица.

Ништ’, окрене он кола и ајд’ натраг. Враћа се он и види на некој 
ћуприј’ци как’ њи’ двој’ца сједе у федери’ и диване ко да се возе.

Инџелир’[273]

Кад смо бил’ на_салаш’[274] – прича Радован Стојановић – покојна 
мáјка_ј’ знала каз’ти увече, у_мрак’:

[272] Исто.
[273] Инџелир – вјероватно један од покрајинских облика ријечи инжењер, попут 

оних забиљежених у рјечницима: инџилир, инџинијер, инџинир, инџињер (Рјечник САНУ), 
иако није јасно како се та ријеч нашла у оваквом контексту.

[274] Салаш се налазио у Сепеж’ма, јужно од Болмана, између Болмана и шуме 
уз ријеку Драву. Пртени пут до салаша водио је поред Цигана и Пландишта те преко 
Шарене	ћуприје, која се налазила на великом каналу, који постоји и данас. Опширније о 
микротопониму Сепеж видјети у напомени број 366 на 261. страници.

Slika	236	–	Odbrana od poplave (Bolman, 
1965)
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- Ев’, опе’ иду инџелир’!

Питал’ смо се шта_ј’ то? Чак сам имо прилике да то видим, то_ј’ 
у_облик’ неке свијеће. Гледо сам према шум’, видиш га ту, иде, иде па се 
утрне, онда се опе’ даље упали, некад и двије-три свијеће горе.

Некад се и од Болмана то могло виђет’, кад се гледа према сепешком 
пут’, пуно свијећи, поготово у прољеће преко ливада на којима има воде. 
Видиш как’ иде свијећа, ко да неко носи фењер, казо_б’ да неко носи фењер.

Диван’ло се у_Болман’:

- Кад смо ми досел’ли у Сепеже, што_ј’ ту било свијећа, сам’ 
гармуцају[275] по тој вод’!

Послије_с’ објашњавал’ ту појав’ ко да_с’ то у питањ’ гасов’ који у 
додир’ сас зраком добију неки сјај ил’ се пале.

Сад се то више не види.

Шарена	ћуприја

 У_Болман’ се некада Шарена ћуприја[276] сматрала за велику нечист, 
ал’ зашт’, то није нико знао – прича Радован Стојановић. – Ако закаснимо 
и идемо по_мрак’ кућ’ на салаше, све се нећкамо ко ће први преко ћуприје. 
Ал’ једно вече сам направ’јо циркус сас Младеном Ремијом. Ја идем кућ’ 
Широким путем према салаш’ма, а он иде према сел’.

- Па, куме, ку’_ћеш? – питам га.

- Јој – каже – заборав’јо сам лемеше код 
Глише ковача па ме бабо сад врат’јо натраг. 
Куме, немој се жур’ти, ја_ћ’ тебе стигнит’ – а 
срел’ смо се близ’ села, на Пландишту.

Идем ја полак’, ал’ Младена нема па нема. 
Пријеђем ћуприј’ и чекам га. Чујем једамп’та иде 
он, фићука. Е, са’_ћеш ти знат’!

Чим се пријеђе ћуприја, некада_ј’ била 
ливада и стаза дољ’, којом се ишло. Ја легнем у_
трав’ и кад је он дошо близ’, ја на_њега: Аааааа.

Кад је он уват’јо трк за салаше, не стаје 
до_куће.

Диван’ли су нам увијек: “Немојте сам’ ноћом ић’ преко Шарене 

[275] Гармуцат’ – ходати по плиткој води, мутити воду ходајући кроз њу.
[276] Видјети напомену број 274 на 489. страници.

Slika	237	–	Mladen Jerković s 
društvom iz Sepeža (oko 1950)
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ћуприје”, била_ј’ то уклета ћуприја.

То_ј’	направито	за_млад’

- Е, сад вам мог’ казат’ – дивани један чојк у_комшилук’. – Моја 
жена_ј’ ишла у Бистринце[277] код неке жене, јел чул’ сте да_јој сестра 
изгуб’ла глас, да_ј’ сам’ шаптала, откад је у_април’ била у_сватови’, и 
трајало_ј’ то све до Петрова. Ишла_ј’ се њијез’на сестра лијеч’ти, ал’ 
ниђе није било помоћи. Једамп’та ми узмемо њијез’ну слик’ и ајд’ ја и жена 
у Бистринце. Дадемо ми ту слик’ жен’ у Бистринцима, а она пита:

- Је_л’ се она удала?

- Није – кажемо – није се удала, већ је била у_сватови’.

- То_ј’ направито за_млад’, ал’ је она наишла – каже нам та жена. – 
Има ту лијека и помо’ћемо јој. Ак’ јој не буде боље, онда дођ’те да се над 
њом Бог’ молим.

Каже та жена нама шта да се уради, требало_ј’ то нешт’ ноћом 
урадит’, и ураде оне то. Сутра навече сестра проговори.

Раскршће

Некад се у_Болман’ вјеровало да се ноћом не смије ић’ преко раскршћа, 
да се то не_ваља. А сад опе’, баш некад мораш ић’ ноћом, а има и раскршћа, 
па как’ ћеш преко раскршћа? Не можеш прелетат’!

Вид’ли_с’	шта_ј’	урад’јо

Ова прича није из Болмана, већ из неког села у Маџарској.

Међ’ момцима је увијек било неко надметање: ко мож’ ово, ко смије 
ово па најпослије ко смије отић’ у поноћ на_ гробље, извадит’ један крст и 
донијет’ га. Онај ко смије, добије некол’ко литри вина.

Бијо_ј’ један ковачки шегрт, прав’јо се увијек да_ј’ неки јунак. Оде он 
једамп’та на_гробље и донесе крст.

Ал’ кад је дон’jо, треба га и вратит’ натраг. Оде он поново на_гробље 
па, кажу, како_ј’ клеко на гроб, так’ његова ферта пане преко јаме ђе_ј’ 
бијо крст. Он забоде крст натраг у_јам’ па да ће устат’, ал’ не мож’! 
Поплаши се он од_тога. Мислијо_ј’ да га онај из гроба држи. Пане и ту 
умре.

Уј’тру, кад су га ишли траж’ти, вид’ли_с’ шта_ј’ урад’јо: пробо_ј’ 
крстом ферту, а мислијо_ј’ да га онај из гроба држи.

[277] О Бистринцима видјети напомену 353 на 254. страници.
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Можда_ј’	страњско

Некад, кад си бијо болестан 
од нечег, идеш доктор’. Ал’ ак’ не 
помогне доктор, онда_с’ казал’: 
“можда_ј’ страњско” и ајд’ код 
врачаре. Врачара обично свашт’ 
наговори, рад’ оно, рад’ ово. 
Једнима_ј’ за “вријеме Маџара” 
казала и то да ће у марту горет’.

И стварно, у марту 1945. 
год’не, за вријеме Болманске битке, 
горел’ су. Онда су се сјет’ли:

- Видиш, казала_ј’ да ћемо горет’!

Крмача	и	мандара

Дједа и баба, некад, док су још бил’ млад’ и кад су се узел’ – прича 
Видоја Бијелић – купе кућ’ и преселе се. Није била вел’ка кућа, ал’ опе’ 

кућа_ј’, ништ’ јој не фали.

Једно вече кувају он’ мандаре и оно 
што_ј’ остало, што нис’ појел’, оставе на 
шпорет’ и легну спават’. У неко доба ноћ’, 
чују нешт’ да ода по_кујни и да крмача 
рокће! Пробуде се, ал’ ништ’ не виде, 
мркли_ј’ мрак. Чују и то да мандара бућка 
на шпорет’, ко да се кува, а шпорет ладан, 
одавно се ватра утрн’ла. Препану се он’ ту, 
ал’ шта_ће, чекају да сване.

Кад другу ноћ, опе’ исто, трећу опе’ 
та крмача. Ништ’, оду он’ попу Панти.

- Та_ј’ кућа била завјетована на тај 
дан! – каже поп и савјетује им већ шта 
да раде, да упале свијећ’ и да и он’ буду 
завјетован’ тај дан.

Послуша га баба и, стварно, крмача 
више није долаз’ла. Ал’ ни баба никад није 

заборав’ла да испуни завјет и увијек је то пантила.

Slika	238	– Pred spomenikom podignutim “za 
vrijeme Madžara”

Slika	239	–	“Pravljenje slame” (Bol-
man, oko 1955)
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Гребенцијаш
Грабанцијаш је “по народном вјеровању ђак који, свршивши 12 – 

богословних – школа, изучи тринаесту – вилењачку – те може заповиједати 
враговима, јахати на змају, водити облаке и улазити у врзино коло”[278]. У 
Болману се употребљавао израз гребенцијаш[279], “који води облаке ку’ће 
падат’ лед”. Тако_ј’ неки чојк казо: “Вид’јо сам гребенцијаша как’ води 
облаке, отишо_ј’ преко Ливада према Зорницама!” [280]

“Луда” трава
Познато је да се каже кад станеш на “луди” камен, да се заљубиш, 

а у Болману је некад постојало вјеровање да постоји “луда” трава и кад 
станеш на ту траву, не знаш гдје си, једноставно се изгубиш и не можеш 
се сам снаћи, док те нетко не изведе одатле. Постоји више прича о томе 
како су поједине особе некад залутале чак и у самом селу, у нечијој башчи, 

и нису знале саме изаћи док их 
нетко не нађе и не изведе.

Једна жена у_сел’ није 
вјеровала да постоји така трава 
и смијала се чојку кад је то 
диван’јо. Ишла она једамп’та на 
други крај села, код неки’ родова. 
Мрско јој било ић’ сокаком, већ 
ће преко_башчи па на Ледине[281] 
и зачас је код_куће. Наједамп’та 
не зна изаћ’ отале, ко_да_ј’ луда. 
Ода там’-вам’ по_башчама и 
не зна изаћ’ на Ледине. Кадгођ, 

[278] Грабанцијаш (Клаићев рјечник), “код Матоша: пустошколац”.
У Српском рјечнику Вука Стефановића Караџића из 1852. године пише:
Врзино коло, n. Срби приповиједају да неки ђаци, кад изуче дванаест школа, отиду (њих 
12 мора бити) на врзино коло (да доврше са свијем и да се закуну. А гдје је то врзино 
коло, и шта је, Бог би га знао), и ондје некакву особиту књигу чатећи нестане једнога 
између њих дванаест (однесу га ђаволи или виле), али они не могу познати кога је нестало. 
Људи из Хрватске приповиједали су ми да под Велебитом има село Врзићи, и више њега 
наврх Велебита мјесто које се зове Врзино коло, на коме виле играју. (Тај је био и на 
врзину колу – говори се за човјека који је много учио –). Такови ђаци послије зову се 
грабанцијаши, и иду са ђаволима и са вилама, и воде облаке у вријеме грмљавине, олује и 
туче. Грабанцијаши су сви издрпани (“какав је издрпан, као грабанцијаш”).

[279] Облик гребенцијаш вјероватно је настао народном (пучком) етимологијом уз 
укрштање изворног облика грабанцијаш и коријена греб- (гребати, гребен и сл.).

[280] Ливаде су рудина југоисточно од Болмана, а Зорнице заселак Јагодњака 
југоисточно од Ливада.

[281] Ледине – некадашњи назив за простор у центру Болмана, западно од Великог 
бирцуза.

Slika	240	–	“U pudar’ni” (slika je vjerovatno iz 
1940. godine)
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дошо њен чојк да је тражи јел не долази кућ’. Нађе је у једној башчи и 
одведе кућ’. Послије_ј’ вјеровала да постоји “луда” трава.[282]

Правда и Болманци, у давнинама 
(записао проф. др. Светомир Бојанин)

Био Матија Бојанин[283] у Моноштору неким послом и сретне свога 
комшију ту негде пред судом како забринут звера низ улицу тамо-вамо, 
као да некога очекује. Обрадова се кад виде Матију и рече да му сведок 
одбране на тужбу, која је против њега поднесена, није дошао и како ће сад 
пред суд, “а ти, Матија, знаш да_ј’ она крава моја и да сам је плат’јо как’ 
смо се погод’ли, а ет’ испо_ј’ белај око тога”.

 Матија је знао да је његов комшија од реда и речи и зашто не би 
пристао да му помогне и да га спасе од зла. Изашао је пред суд, заклео се 
и лажно посведочио да се све то тако догодило, да је и сам био тамо и све 
видео како је било, како је то и изнео његов пријатељ у своју одбрану.

 Враћајући се колима кући 
размишљао је о свему и свачему па 
и о томе да се криво заклео на Свето 
писмо у суду. Он није био присутан 
ничему од тога што је сведочио, 
говорио је своме сину, али то не може 
бити грех јер ништа није слагао. 
Његов комшија је поштен човек и 
“не_б’ он мен’ лаго, нит’ би било 
кога превар’јо. То не мож’ бит’. То 
кад он каже, то_ј’ чиста истина. Ја 

сам казо истин’... Сад, нисам баш вид’јо то, ал’ кад он каже ко да сам и 
сам ту бијо и ко да сам и сам све вид’јо. Ја нисам слаго ни Бог’ ни суд’. Ал’ 
опе’...”, двоумио се Матија, расправљајући сам са собом о томе шта га је 
снашло, час наглас, као обраћајући се сину, а час опет сам у себи. “Па неће 
тај чојк мен’ лагат’”, чуло се како повремено говори себи у браду.

 Матија беше убеђен да је сведочио истину и да је то, уствари, једино 
важна ствар. Али је, исто тако, истина и да он то није видео својим очима. 

[282] Босанскохерцеговачки писац Алија Наметак (1906-1987) нешто слично описује 
у причи “Трава заборавка” у књизи истог назива (Загреб, 1966, стр. 13):
- Него, вјеруј се ти мени, Салихага, то си ти стао на траву заборавку, па си одмах изгубио 
свијест гдје се налазиш – вели му Емин-хоџа.
- Доиста је тако – веле и други те се развезе разговор о трави заборавки, коју нитко није 
видио, али кад човјек на њу нагази, заборави гдје је и на којем је крају свијета. И чим 
човјек сједне, одмах дође к себи и зна гдје је. Али је мука што човјек не може да се одмах 
сјети па да сједне.

[283] Видјети напомене 253 и 254 на 481. и 482. страници.

Slika	241	–	“Avtobusom” u Osijek; odmor 
putničkog autobusa pred bircuzom Jovana 
Đukića u Jagodnjaku (1964)
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Да није био присутан. “Ал’ није се томе суд’ло ђе сам ја бијо, нег’ да_л’ је 
то све исправно било сас новцем и сас кравом. А то_ј’ било онак’ как’ је чојк 
казо. Он није лаго. Не спада у тај свијет”, бранио се Матија, истовремено 
и сам сумњајући у те своје речи. “Па не_б’ он мен’ слаго. Ја сам пред Богом 
реко чисту истин’”.

 Цео дан је би натмурен и мрзовољан. Укућани, којима је суверено 
господарио у великој породици, нагађали су ко га је то могао толико 
увредити, ко му је од њих учинио нешто нажао, ко му је то толико скривио. 
Немир је ушао и у баба-Савинку и међу синове и снаје.

 Читаву ноћ је Матија ходао по соби са лулом у зубима, димио је, 
лампа је горела. Ни други нису могли да спавају. Негде пред зору се 
разгаламио: “Ђур’це, ватај коње, идемо у Моноштор”. Ђурица је био 
“дежурни кочијаш”.

 Одјурили су у суд, нашли судију. Објашњавао је судији да он није 
ништа слагао, али је ипак кривоклетник. Молио је за разумевање, за 
прихватање покајања, за опроштај јер са тим грехом, ако га не призна и 
не исправи, како ће умрети, говорио је томе високом господину, који му је 
изашао усусрет и прихватио његово покајање.

 На повратку кући, дремкао је у колима, нашавши поново свој мир. 
Било је то доба на развођу између XIX. и XX. века, у Болману, у Барањи.

VI. ОД КРУМПИЈЕРА БОЉЕГ ЈЕЛА 
НЕМА

Slika	242	–	Reduše i njihovi pomagači s jelom u svatovima (Bolman, oko 1955)
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Леба	и	сланине

Јело се трипут: за ручак, уж’ну и вечер’.

Ручало се обично кад се уј’тру нарани и напоји, док домаћин, а некад 
и домаћица ’ране, неко ипак мора куват’ ручак. Обично се за ручак кува 
нешт’ на_брзин’, што се не мора дуго куват’ и што буде брзо готово.

А шта ће се куват’, зависи и о томе које_ј’ доба. Зими је омиљено 
јело “у_рел’ крумпијера”, кад се у рел’[284] испеку крумпијери, уз то иде лука 
и чварака. На веће свеце или недељом јеле су се паче. Љетно јело је кувано 
млијеко ил’ бијела кафа, у које се удроби леба, обично кад је лебац већ тврд.

За ручак се прав’јо и штерц[285] ил’ крумпијер-пира, штерц и печена 
сланина, испечена јаја и сланина, попара, читави’ крумпијера и соса, 
печени крумпијер’, гриз, кајгане, дебеле кајгане, замотаница, дропца. Ак’ 
се нема времена ништ’ куват’, мож’ и чобанска пита (комад леба се пече 
на платни од шпорета ил’ на_штап’ пржи на ватри, намаже се сас масти 
и поспе ситном паприком) ил’ једноставно машћен’ца ил’ “с мастом леба” 
ил’ с пекмезом леба.

За уж’ну се већ кувало обично нешт’ што се дуже кува: у тепсиј’ 
крумпијера, француски’ крумпијера, суканаца, гомбоца, с чорбом крумпијера 
(љепше речено: крумпијер-паприкаш), гра’, купуса, штерца и трганаца 
ил’ как’ су још то звал’ у_Болман’”каљави’ трганаца”, слатког купуса – у 
јаб’чица’ купуса, нагусто гра’, гра’ и трганаца. Ак’ се мал’ боље оће јест’ 
(ил’ ако_ј’ нетко, не_дај Боже, болестан) прави се трганчића.

За вечер’ опе’ нешт’ слично ко и за ручак. За вечер’ се више кувала 
чорба нег’ за ручак: кисел’ца, ајпрен-супа[286] ил’ запригана чорба, флуте[287], 
у млијек’ резанаца, с купусом тијеста, насув’ тијеста, сатариша[288].

У недељ’ ил’ на неки светац кувало се нешт’ боље: супа, кувано месо, 
сос, сарма, печено месо, печене кобас’це. Кувана шунка била је изнимка, 
кувала се за Божић и Ускрс.

Послије јела једе се погача, дебела пита сас ораси, сас маком, сас 
кор’цама, циметом, какаом, једе се палачинки, рускаваца, колачића на 

[284] Рела – рерна. 
[285] Штерц – запржени пире-крумпиjeр. Припрема се овако: крумпиjeр се скува и 

изгњечи те дода на запригу (запршку), а заприга се прави од прженог лука, коме се дода 
ситна паприка.

[286] Ајнпрен-супа (њем.) – једноставно јело од запршке и воде (Речник Српских 
говора Војводине).

[287] Флуте – погачице од крумпировог тијеста; у рјечнику Диванимо по славонски 
Мартина Јакшића: флутне.

[288] Сатариш – сатараш.
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масти (крофни), онда салењака, лист на лист, листић’, лепињ’џа, кифлица 
сас пекмезом или празни’.

Јело се из тањира, није било ни у најсиромашнијим кућама да се једе 
из кастроле ил’ чанка, осим ако_с’ неђе на_њив’.

Дјец’ до седам година сипал’ су у тањир обично старији, а дијете 
које пријеђе седам година сипа само, чак и реже леба само. Ак’ неће ил’ му 
је мрско, как’ дјетет’ так’ и старијима који траже од други’ да им сипају 
ил’ режу леба, обично говоре: “прошо_с’ седам година”.

Ручат’ се могло и “с ногу”, значи не сједајући з’_астал, а так’ су 
обично ручал’ они који чувају марву, кочијаш’, надничар’. Обично се так’ 

јело “леба и сланине” сас комадом лука, наравно 
сас бритвом.

Гледају так’ једном кочијаша који чека да 
коњ’ једу па да и’ напоји. Стоји пред шталом код 
газде, у једној руц’ држи комад старе коре од леба, 
комад леба, лук, у другој бритвиц’. Одреже прво 
комад коре, онда откине комад леба и одреже 
комад лука. Питају га зашт’ так’ једе, шта му је 
тај комад тврде коре?

- То_ј’ ми сланина – каже. – Кад немам 
праве сланине, једем стару кор’ леба и створим 
да_ј’ сланина.

 
										Нећу	пача,	већ	печена	меса

У_Болман’ су често говор’ли, у_шал’, кад се јело пача: “Нећу пача, 
већ печена меса”, ал’ се не зна ко_ј’ то први казо и откуд то.

Диване како_с’ неки прав’ли паче[289] и кад су и’ скувал’ и разлил’ у 
чанке, тањире и у чега_с’ већ имал’, однесу све у_подрум да се смрзне. 
Как’ у_подрум’ баш није била вел’ка зима, скоч’ла_ј’ жаба у паче и остала 
унутра. Изнесу уј’тру паче да једу, а дијете гледа у паче и каже:

- Мама, наш пач гледи!

Супа	па	резанци

Кад се некад ишло неђе у_сватове ил’ на свето[290], ђе се зна да ће 
бит’ доброг јела и пића, чим се врате, неки_с’ бил’ рад’ знат’ шта_ј’ било 

[289] Паче (тур. пача – овчја нога) – “гољеница, хладетина, дрхталица, пихтије, аспик, 
сулц, мрзлетина, лучење” (Клаићев рјечник).

[290] Свето (с краткосилазним нагласком) – крсна слава.

Slika	243	–	Djevojke (oko 
1920)
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за уж’ну. Прво, ђе_ј’ ко сјед’јо, а онда редом шта_ј’ било, од супе, куваног 
меса, сарме, печења, колача... Не сам’ како_ј’ шта било скувано, већ и 
кол’ко_ј’ чега било, да_л’ је нечег било мал’, да_л’ је нешт’ било супријесно, 
да_л’ су нуд’ли да једеш ил’ нис’, шта_с’ изнијел’ пред кога од печења, 
како_ј’ ко јео, ко_ј’ највише диван’јо, ко_ј’ шут’јо, је_л’ се ко расрд’јо и 
набур’јо ил’ чак и посвађо и све већ о чем’ би се могло диван’ти.

Они који нис’ бил’ рад’ казат’ како_ј’ било, ил’ им је било мрско 
диван’ти, знал’_су казат’:

- Сос па месо, супа па резанци!

Шта_ш’	куват’?

Диване двије дрýге, већ је прошло вечерње, зачас ће мрак, треба 
пристав’ти вечер’:

- Морам ић’ пристав’ти вечер – каже једна.

- Морам и ја.

- Шта_ш’ куват’ за вечер’?

- Два-три крумпијера па утргат’! Шта_ћ’ друго!

- Оћеш удар’ти и које јаје?

- Нећ’.

- А оћеш у тијесто?

- Виђећ’ – већ постаје нервозна друга што 
ова прва испитује све “до јаме”.

- А у којој ћеш кастрол’ куват’?

- Ид’ доврага, Боже, прости!

Кад	се	кува	гра’?

Гра’ се кува за_Бадњак. Осим што се кува 
гра’, прави се и папула. Онда се не кува гра’ до 
Крстова, уоч’ Богојављења. На Крстово се кувају 
паче, које се једу уј’тру на Богојављење.

Циганска	снаша

Обичај је бијо да се дјец’ нареди да устану од_астала док једу и да 
заграбе чаш’ воде. Ако дијете заграби воде, ал’ успут прво пије, каже се 
да_ј’ “циганска снаша”.

Slika	244	–	S djecom (Bol-
man, oko 1920)
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Није	гладан,	већ	проклет

Дјец’ прије јела нис’ дал’ да једу ништ’ друго, на примјер колача ако_ј’ 
бијо неки велики светац. Често_с’ дјеца била гладна и нис’ могла дочекат’ 
уж’ну и ћела_с’ комад леба с масти ил’ с пекмезом. Поготово им нис’ дал’ 
да пију воде јел то онда квари уж’ну.

Кад се једе, за дјец’ је важ’ло правило да се мора појест’ све из 
тањира. Дјеца су се морала науч’ти да не сипају кол’ко не могу појест’, 
а кад ипак успу у тањир више нег’ што могу појест’, кажу да_с’ им “оч’ 
гладне”.

Посебно се паз’ло да се дјеца, кад су неђе у гостима, владају 
пристојно, значи да мирно сједе на стол’ци и не обзиру се стално около, да 
се не вагају на стол’ци, да не вичу и не галаме, да не_тару руке о стољњак, 
да једу сас ножем и виљушком, а не прстима, да не кажу да не воле и неће 
нешт’ јест’ што се изнесе н’_астал, да макар мал’ пробају од свачег, да 
не питају домаћиц’ “шта још има”, да не буду лаком и да не сипају пуно у 
тањир, а поготово да не сипају све из чанка, да мораду остав’ти нешт’ и 
другима. Ако већ и успу у тањир више нег’ што треба, мораду то и појест’ 
па шта им Бог да. Обично_с’ уз дјец’ сјед’ли и родитељ’ па узму из њијевог 
тањира оно што он’ неће или не могу појест’, иако то баш није лијепо и 
“није ред”.

Домаћин’ су обично фини и префини, нуде “де јед’, па ништ’ нис’ јео 
(ил’ јела), де још мал’” ил’ већ как’ ко зна, ал’ виде све. Поготово виде које 
дијете ништ’ не једе ил’ слабо једе, а које једе “кол’ко у_кож’ стане”.

Дјецу се уч’ло од малена којечем’ па и ред’ з’_асталом.

Проклет су казал’ да_ј’ неко кад сипа више нег’ што мож’ појест’ и 
кад стварно силом једе, сам да не остане другом. Често_с’ знал’ казат’ за 
неког, кад већ мисле да_ј’ готов с јелом, а он опе’ сипа и даље једе:

- Е, није гладан, већ проклет!

Ја	то	нисам	пробо![291]

Педесети’ година двадесетог вијека једна_ј’ болманска матера своје 
мушко дијете, док је још било мало, уч’ла да у гостима ништ’ не иште 
за јело ил’ пиће, нег’ да чека да га понуде. И, стварно, њен син у гостима 
ништ’ није иско. Међутим, кад би му пажњу привукло нешт’ што се мож’ 
поп’т’ ил’ појест’, он би пришо томе што_ј’ му привукло пажњу и сам 
смирено казо:

- Ја то нисам пробо!
[291] Испричала Љубица Недић.
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Касније, кад је мал’ одрасто, што се тиче јела посто_ј’ врло стидљив 
па у гостима ни_Бог’ није ћио јест’. Једамп’та, кад су бил’ код неке родбине 
у_Качвол’, матера_ј’ морала спопаст’ тањир и дијете га у_башчу како_б’ 
нешт’ пој’о.

И	глава	се	смањ’ла[292]

У његовим зрелим и старијим год’нама за дједа-Збрк’ се није могло 
казат’ да_ј’ бијо баш екстра дебо, ал’ ни_у_којем случај’ ни да_ј’ бијо 
мршав. А кад је бијо млад, није ишо у_војску јер није имо дост’ – кила.

А што_ј’ вол’јо јест’! По_сел’ се фал’јо да он не зна кад је дост’ 
с јелом. Јест’ престаје онда кад помисли да_ј’ већ дост’ јео, а не зато 
што_ј’ посто сит.

Кад је остар’јо, доктор’ су установ’ли да има шећер и прописал’ му 
дијет’. Ћи Љуп’ца почела му куват’ дијетално, а унука Миланка чак на 
ваг’ мјер’т’ кол’ко леба смије појест’. Дједа-Збрка_ј’ шут’јо и так’ јео, ал’ 
је стално бијо гладан.

Једног дана његов зет Стеван вид’јо_ј’ га да у_кујниц’, у којој је 
спаво, стоји пред огледалом, клима главом и каже:

- О Збрка, Збрка! Па и глава ти се смањ’ла!

Након тога ћи и унука_с’ ублаж’ле дијет’.

Шта	има	за	јест’?

Некад, поготово дјец’, досади то што се кува сваки дан: крумпијера, 
гра’, купуса, кисел’це, опе’ крумпијера, опе’ купуса, мандаре, попаре, гриза. 
Никак’ да се једамп’та поштено наједу. Једва чекају да дође недеља ил’ 
светац и да се кува нешт’ боље.

Нека дјеца_с’ погод’ла кад њијев’ у_кућ’ боље кувају и знала су се тиме 
окористит’. Кад им досади то гра’, крумпијера, гра’, купуса, крумпијера, 
он се направе мал’ болесни и њијев’ ома скачу око њи’ – “шта_ј’? шта_ј?” 
– и увате кокош и кувају нешт’ боље јел, ет’, болесно_ј’ дијете. Могу то 
користит’ док њијев’ не “убардају”[293] шта_ј’ то, а онда_ј’ лијек за ту 
“болест” нешт’ сасвим друго.

Какво_ј’	то	изволијеват’!

Шта_ј’ н’_астал, то се мора јест’! – знало се некад реда. “Какво_ј’ 
то изволијеват’: ја волим ово, не волим оно. Шта се кува, то се мора 
јест’, важ’ло_ј’ у млогим кућама. Поготово се паз’ло да дјеца науче све 

[292] Записао Јован С. Недић.
[293] Убардати – упамтити, запамтити (Речник Матице српске).
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јест’, а не да из’бирају. Често дјеца нис’ вољела јест’ кисел’це и да_б’ дјец’ 
науч’ли да то једу, кувал’ су сваки дан кисел’це док се нис’ науч’ла.

У неким кућама важ’jо_ј’ ред да_ј’ срамота 
не јест’ то што се кува, да се не мож’ куват’ сам’ 
оно што неко воли и да се све мора јест’. Не мож’ 
увијек бит’ то што волиш.

Е, сад, ак’ брато, браца, бабо[294] ил’ как’ му 
већ кажу нешт’ не воли, мож’ се и то куват’, ал’ 
кад је он неђе на_вашар’ ил’ у_гости’, важно_ј’ 
да он није код_куће. Но, већма се ипак кувало 
све одреда, није се гледало шта волиш, шта не 
волиш, важно_ј’ било да_с’ сит јел “стомак нема 
пенџер”.

Кад виде да неко нешт’ не воли јест’, 
обично_с’ људ’ казал’ онак’ право по болмански: 
Каква_ј’ крмача која напој бира!

Нумера	шест

Било_ј’ некад година да није све род’ло, да нема дост’ овог ил’ оног’. 
Неки опе’ не посију дост’ ил’ га нешт’ поједе па тога нема за цијел’ год’ну. 
Так’ су се спрдали они који_с’ рад’ли на пустарама да се у_Болман’ прави 
пита “нумера шест”, то ће рећ’ да у њој скоро и нема мака ил’ ораса, већ 
ш_чим је. Како_с’ они на пустарама добијал’ од газда увијек дост’, он’ су 
имал’ “пун круг” мака ил’ ораса у_пит’, а не сам’ пола круга ко у нумер’ 
шест.[295]

Кисел’ца
Кисел’ца је парадајз-супа, “супа од јаб’чица” как’ су некад говор’ли 

у_Болман’.
Дође так’ један домаћин у_кујну и пита жен’:
- И_је_л’, шта то куваш за_вечер’?
- Кисел’це!
- Уј, ђе баш кисел’це... – каже већ он шта мисли о кисел’ци.
- Па морам некад куват’ и кисел’це – правда се домаћица.
- Је_л’ ти знаш куд ја идем вечерас? Идем на конак! Там’ ће бит’ 

црвеног вина па ти мен’ испрж’ купуса и чварака да мог’ пит’ вина.

[294] Брато, браца, бабо – овдје: отац.
[295] Испричао Видоја Бијелић.

Slika	245	–	Žena u “budi” i 
djever (Bolman, prije 1940)
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VII. ИЗ ЦИГАНСКЕ ТОРБЕ
А	круће?

Кажу кад се Циган’ заклињу, узму свијећ’ и 
упале је, онда метну три прста преда_се и куну 
се да неће ово ил’ оно. Најчешће су се заклињал’ 
да неће пит’. Ту заклетву звал’_су “круће”.

Ак’ попусти воља – а мож’ попустит’ – 
најлакше попусти кад Циган гледа как’ се сипа 
ракија. Ак’ каже: “Наспи и_мен’”, онда га 
питају: “А круће?”

Из	циганске	торбе
У_Болман’ су малој дјец’ имал’ обичај дават’ да “једу из циганске 

торбе” кад дође нека Циганка коју добро познаду.
За_чега? Да боље диване, да не буду шутљива!

Грћави	скаче	кроз	пенђер
Баба-Ката, жена Цигана Тоше Гвоздењака, затвор’ла прасе, неђе 

о’шла, а кад се врат’ла, нема прасета. Ништ’, ајд’ мора га траж’ти. 
Нема га ниђе на_грунту, а как’ немају ни капије ни плота, ко зна ђе_ј’ прасе 
о’шло.

Види она дједа-Глиш’ ковача у_башчи и 
викне га.

- Ћуј, деда-Глишо, да те нешто питам!
- Питај.
- Јеси видио неђе оног мог грћавог?
- Нисам, како_б’.
- Затварала сам га у собу.
- Па како_ј’ онда утеко?

- Скако је кроз пенђер!
Ураи!
 Некад је баба-Ката Гвоздењакова била позната ко шаљивџија, ал’ 

и свађал’ца. Често_с’ знал’ опонашат’ баба-Кат’ и њен диван, све ради 
забаве и смија.

- Ћуј, драга моја Лато, мал’ да нисам умрла кол’ко сам се препала – 
прича она једамп’та мојој баба-Лат’.

Slika	246	–	Milica Jovanović 
(1918-1939), Romkinja iz Bol-
mana, sa sinom Milutinom

Slika	247	–	Dragoljub 
Petrović – Banula s materom 
(Bolman, 1986)
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- Па шта_ј’ било?

- Онај мој Тошо Кзк[296] у неко доба ноћи скако је са кревета, узо 
метлу и само је вико: “Ураи! Ураи!”

Дједа-Глиш’не	прасице

Дође Тошо Кзк код дједа-Глише ковача и 
жали се:

- Ћуј, затвори твоје прасице. Твоје прасице 
ћапркају по мојој башћи.

Унди	Бундика?

Баба-Ката и дједа-Тошо имал’_су опасног 
кера. Звал’_су га Бундика. Оптуж’јо нетко 
дједа-Илији Бундик’ да му вата кокош’. То_ј’ код 
дједа-Илије било дост’ за казну. Ома_ј’ обећо: 
“Судић’ ја њем’”.

- Гледам ја из_башче – приповиједо_ј’ 
касније дједа-Илија – ватају коње Тошо и Ката 
и одоше неђе на_коли’. Идем ја кроз_башчу сад 
ближе њијевом грунту и видим у_башчи лежи 
кер пред пластом сијена. Врућина_ј’ па се псина 
пруж’ла и не чује ме. Узмем неки колац па кад сам 
га удар’јо по по[297] леђа, скоч’јо_ј’ метер у_зрак 
и сам’ лего.

Дошли баба-Ката и дједа-Тошо кућ’, 
испрегли коње, а ниђе нема кера.

- А унди Бундика? – вичу он’ псето, а њега 
нема ниђе.

- Нађе га на крају нетко, а баба-Ката каже:

- То је онај Илија Ђукан! – и већ га нагрди 
как’ она то зна.

Тоћак

Дједа-Тошо Кзк ишо неђе кол’ма и преб’јо точак. Однио га код Глише 
ковача и кад је мислијо да_ј’ готов, каже он баба-Кат’.

- Ћуј, да идеш код оног Глише коваћа, да ми донесеш тоћак.

[296] Кзк (без вокала) – надимак Цигана Тоше Гвоздењака.
[297] По по леђа – по пола леђа.

Slika	248	–	Ana – Nančika 
Teodorović (1888-1924), 
Romkinja iz Bolmana

Slika	249	–	Persa Balog 
(1877-1930), Romkinja iz 
Bolmana
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- Шта?

- Да ми донесеш тоћак.

- Да ти ја донесем тоћак? П.... ти м......, да ти ја донесем тоћак?

На_суд’

Баба-Ката_ј’ с неким из села сад’ла лубен’це. Договор’ли се он’ как’ 
ће и шта ће, ал’ се посвађају и тај с ким је сад’ла да баба-Кат’ на_суд.

- Има да ми платиш што_с’ ми дужна! – каже он на_суд’.

- Платић’ ти! – одговори баба-Ката, а испод ферте њем’ покаже 
морш[298].

- Виђ’, виђ’, госпон’ 
судија, шта ради! – пожали 
се он судиј’.

- Шта радим? – брани 
се баба-Ката – Не радим 
ништ’!

Могла_б’	рућат’

Рад’ли неки Циган’ 
некад код Бранка Бојанина 
и, прије нег’ што ће почет’ 
с послом, сјел’ па ручају[299].

- Ћуј, ћића-Бранко – рече у 
један ма’ један од њи’ – ет’, 
могла_б’ и моја Мара рућат’, 
све’дно седи забадава!

Пргаљито	комуниста

Диване сви по_сел’ четрдес’т четврте год’не “иду Рус’, иду Рус’” па 
то чуо и Циган Марко Пргаљито. Как’ увијек има и они’ који још налажу 
на оно што_с’ чул’, диван’ли_с’ и да мораш бит’ комуниста, иначе ко зна 
шта мож’ бит’. Како_с’ у_Болман’ увијек све извртал’ на спрдњу, тако_с’ 
и Пргаљит’ упут’ли как’ да се покаже ко комуниста.

И, стварно, долазе Рус’. Дође и Пргаљито на_друм да и’ дочека. И 
кад су наишли, викне он:

- Ја сам комуниста! Ја сам комуниста! Жив’јо краљ Петар!
[298] Морш – шипак, фига.
[299] Ручати – у Болману: доручковати.

Slika 250 – Boboj i “banda” pred svirku
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	Како_ј’	Радоја	излијеч’јо	Пргаљит’

О’шо и Пргаљито у партизане и на фронту близ’ Болмана погоди 
га – боље речено штрафовала[300] га – кугла по листу ноге. Како_ј’ бијо 
ранит, морају га, јелда, болничар’ нос’ти на носил’ма. А како_ј’ бијо 
тежак, једва_с’ га нос’ли, а још је успут и јауко. Наишо неђе иза њи’ Радоја 
из Болмана и кад је вид’јо шта_ј’, да се Пргаљито пренемаже ко тешки 
рањеник, а болничар’ га једва носе, он ко потрчи и онак’, сав задијан, кад је 
дошо до носила, упита га:

- Шта_ј’ то било с_тобом?

- Ајој – јаукне Пргаљито – пушкàте ме устàши[301]!

- А_јуј, несретна ти глава! – добаци Радоја и прави се ко да жури, 
бјежи – Ак’ икак’ можеш, а ти бјеж’! Ев’ Шваба ту иза шум’це, већ се чују.

Кад је то чуо Пргаљито, скочи он сас носила па побјеже испред њи’, 
а болничар’ зафале Радој’.

Још	три	недеље	па	месец	дана

Бјежећ’ пред Швабама, дотрчо Пргаљито у Болман ђе_ј била 
партизанска болница. Довел’ га у_авлиј’ Богдиног бирцуза па нек чека да 
га прегледа доктор. Посаде њега на стол’цу и почну одвијат’ ног’ у коју_ј’ 
бијо ранит. Одвијала_ј’ га Јустина – Јуца Прерадовић из Болмана, која_ј’ 
– ко и пуно другије млађи’ жена и цура – помагала у_болниц’.

Кад је ушо унутра у Богдин 
бирцуз и вид’јо рањенике и крв и чуо 
јауке, поплаши се Пргаљито и чим му 
је доктор дирнуо ног’, почне јаукат’. 
Да га некак’ заговори, доктор га 
упита:

- Колико си дуго у партизанима?

- Ето, још три недеље па ће 
бити месец дана!

Добар	дан	на	маџарском

“За вријеме Маџара” сјед’лo некол’ко људи на сокак’ на_клуп’ и нешт’ 
диван’ло. Ш_њима_ј’ бијо и Циган Минђуша.

Диван по диван и дођу он’ до_тог ко зна маџарски. Један каже ово, 

[300] Штра(ј)фовати (њем. streifen) – дотаћи; очешати, окрзнути.
[301] Пушкàте ме устàши (искварено)– погодиле ме усташе.

Slika 251 – Romi iz Bolmana sviraju (Mito, 
Joško, Tošo, Tihomir)
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други оно, а Минђуша на то:

- Ја знам казат’ добар дан.

- Па, ајд’, каж’ да чујемо.

И каже он как’ мисли да се то каже на маџарски. У том моменту 
фластером су ишла два жандара, онак’ мрки и строг’, и неко добаци 
Минђуш’:

- Ев’ жандара. Сад им каж’ добар дан!

Кад су жандар’ пришли, климну им људ’ с клупе главом, а Минђуша 
им каже на маџарском добар дан, ал’ га жандар’ сам’ мрко погледаше и 
ништ’ не кажу.

- Шта_ј’ сад? – упита Минџуша оне што_с’ сјед’ли ш_њим на_клуп’.

- Нис’ те добро чул’. Ид’ пред њи’ и опе’ им каж’. Можда ће_те сад 
боље чут’.

Как’ није осјет’јо да га тентају, Минђуша друмом обиђе жандаре па 
стане пред њи’, а ови с клупе сам’ гледе. Наклони се жандар’ма и опе’ им 
каже “добар дан”. На то га један од њи’ так’ пљусно да_ј’ пао у_шанац.

Ови с клупе сам се смију ко луд’, 
а жандар’ одоше.

- Шта_с’ створ’јо? – кад је 
изашо и’_шанца питал’ га људ’ 
који_с’ стајал’ мал’ даље пред_кућом 
и вид’ли шта_ј’ било. 

- Казо сам им “добар дан”.

- Нешт’ баш није нал’ко. Как’ се 
то каже на маџарском?

- “Хова миз”.[302]

- Несретна ти глава! Пито_с’ и’ “куда идеш”.

Шта_ј’	куп’ла	на	вашар’?

Биjо вашар у Болман’ и потла вашара питал’ Циганку Јул’:

- Шта_с’ куп’ла на вашар’?

- Купила сам велике карасторе[303] и мале карасторе, Јуле на дуње, 

[302] Hová mész? (мађ.) – куда идеш? Добар дан се каже: Jó napot!
[303] Карастора (искварено) – кастрола, шерпа.

Slika 252 – U crkvi na Svetog Savu (1981)
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Пуце на чакшире...[304]

Ал’	се	некад	добро	јело
Прича се да_с’ Циган’ некад, 

кад су рад’ли ко надничар’, пјевал’ 
о_том’ шта_с’ јел’ код којег газде. 
Пјевал’ су:
“Код Дудиша само сириша, 
код Уроша само бубулоша”.

Другим ријеч’ма, Дудо_ј’ за 
јело имо сам’ сира и млијека, а Урош 
тијеста.

Пријети	му	прстом
Погод’јо се Циган Минђуша да ради код неког болманског сељака. 

Пошаље њега газда да копа кокурузе и није се право ни окрен’јо, а Минђуша 
већ иде натраг.

- Шта_ј’ сад било? – чуди се газда – Па зар ти нисам казо да идеш 
копат’ кокурузе?

- Не да ми! – каже мирно Минђуша.
- Па ко ти не да? – сад газда већ почиње губ’ти стрпљење.
- Један – опе’ мирно одговара Минђуша и не секира се.
- Шта ти ради кад ти не да?
- Прети ми прстом – каже Минђуша и показује как’ му пријети.
- Ајд’, сједај у_кола да ја видим ко то смије да ти пријети прстом! 

– газда не одустаје, а Минђуша се изговара овак’-онак’, ал’ га на крај’ 
крајева газда ипак натовари на_кола и ајд’ на_њив’. Иду он’ так’ друмом 
према Споменик’, тек подигнутом, а Минђуша у један ма’ каже газди:

- Онај ми прети прстом! – види газда да Минђуша гледи неђе у_небо 
и све не вјерује.

- Ја никог не видим. Који? – пита газда и сад и он гледи у_небо.
- Онај – показује на_крај’ Минђуша на бронзаног партизана навр’ 

споменика[305].
- О, небо ти твоје... – сад и газда види ко му то пријети прстом.

[304] Јуле на дуње, Пуце на чакшире (искварено) – Јули дуња (покривач од перја), 
Пуци (њеном сину) чакшире.

[305] Скулптура партизана на Болманском споменику може се видјети на сликама број 
50 и 51 (стр. 213), а текст о споменику прочитати на 212. и 213. страници.

Slika	253	–	Milovan Bijelić (1891-1922) i 
Ljeposava Bijelić (1898-1912)
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VIII. ПРОШЛО, КО_КАД НИКАД НИЈЕ 
НИ БИЛО
Клање	и	мачкаре

Ријетко која кућа у_Болман’ није 
имала крмака, бар себ’ за смок[306]. Кол’ко 
ће крмака бит’ за смок? Кол’ко се има 
и кол’ко треба! Више чељад’ у_кућ’ – 
значи треба и више смока, мање чељад’ 
– доста_ј’ некад и једно крме. Богатија 
кућа – више крмака, сиромашнија – мање. 
Ко није имо дебело крме, остав’јо_б’ за 
смок онак’о как’о_j’ имo. Каки-таки 
крнци, ал’ смока_ј’ морало бит’.

Клало се обично кад већ добро зазими и кад се сврше сви послов’. 
Некад, у стара времена, није се рано клало да ти муве зује док се коље, 
већ мора бит’ баш зима да ти се руке лијепе за гвожђе. Обично се гледало 
да то буде прије Бож’ћа, но није било мал’ ни они’ који_с’ клал’ и послије 
Бож’ћа.

Прије клања, с оним људ’ма и женама који долазе на клање, требало 
се договор’ти кад_ће ко клат’, да се то зна и да се измеђ’ два клања остави 
дан, а некад и два.

На клање се крене рано уј’тру. Прије нег’ се закоље прво крме, сједне 
се мал’ у_соб’ и попије ракије, неђе из срчета, а неђе из штампли. Обичај 
је бијо да ту ђе се ради стално буде срче сас ракијом, а послије ручка[307] и 
флаша с вином.

О обичај’ма на_клањ’ Видоја Бијелић приповиједа овак’:

“За ручак на_клањ’ оставља се сува шунка од_лан’. Уј’тру мал’ 
шунке, чисто да се осолиш, јер није лако остав’ти шунку да дочека клање 
нагод’ну. Каже се ручак, а буде то обично послије десет сати, неђе још и 
касније, па се то јело мож’ зват’ и уж’ном.

За ручак се једе печена џигер’ца посута луком, а за уж’ну обавезно 
иде кисела чорба. Кисела чорба – то_ј’ нешт’ измеђ’ чобанца и паприкаша. 
У_Болман’ је бијо ред да се прави кисела чорба, јело које_ј’ тешко наћ’ 
у било којим кујнама. Оно месо које_ј’ мал’ крваво бациш у_вод’ да вода 

[306] Смок – свиње које се кољу у зиму те се од њиховог меса праве кобасице и кулин 
и суше шунка, сланина и сухо месо, а све се те прерађевине користе цијеле идуће године.

[307] Ручак – у Болману: доручак.

Slika	254	–	“Konj’ upregnut’ u s’on’ce” 
(Bolman, 1963)
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извуче крв. Баш то крваво месо иде у киселу чорбу. Кисeлу чобру не можеш 
прав’ти сутра, сам’ на дан кад се коље јер у њу иде сам’ фришко месо. 
Није то чобанац, више једна врста паприкаша. Јео сам киселу чорбу на 
сто мјеста и све_с’ биле исте, сам’ мал’ сланије ил’ љуће. У другим сел’ма 
није се прав’ло так’ ко у_Болман’ , више нагусто. У_Болман’, ак’ није било 
киселе чорбе, није било ни клања.”

Послијеподне обавезно се праве колачић’ на масти.

Кад се крме закоље, опе’ се мал’ попије ракије и пита се домаћина:

- Оћемо пурт’ ил’ ћемо пал’ти?

Некад су се крнци пал’ли сламом. Кад се крме закоље, метне се на 
њега слама и запали да изгоре длаке. Онда се трља сламом и полијева 
водом, док кожа не буде чиста, брез длака. Новији начин је да се крме пури 
у вел’ком кор’ту. Тако_с’ рад’ле Швабе па мал’-помал’ и други. Стари људ’ 
нис’ вољел’ да се пури јел није било кожица и јел је укус крвни’ кобасица бијо 
друкчији. Они_с’ вољел’ да се ради старински, да се пали.

Кад све буде готово, кад се надјену кобас’це, кулинов’ и крвне 
кобас’це, сједне се вечерат’. За вечер’ се прави супа, кувано месо, печено 
месо и почена кобас’ца, а неђе и сарма. Док се вечера, дођу “мачкаре”. О 
томе как’ се “иде у мачкаре” Видоја Бијелић приповиједа овак’:

“Спремиш се у широке гаће, натрпаш сламе па изгледаш већи. 
Метнеш маску на_глав’ да те не познаду и идеш од_куће до_куће, ђе се 
већ клало тај дан. Мораш паз’ти: не смије мачкара направ’ти џумбус, а 
било_ј’ и тога. Неко даје пића, други кобас’це, један вруће, други ладне, и 
једамп’та ти се повраћа, нис’ више кадар ништ’ пит’ и јест’.

Клало се једамп’та код дједа-
Николе, а Милан Сраћо бијо на том 
клањ’, ал’ моро нешт’ отић’ кућ’. Оде 
он кућ’ и покупи мог стрица Вељка 
и спреме се он’ ко мачкаре и пођу 
код дједа-Николе. Велик један, велик 
други, не_мо’ш познат’ ко_с’. Баба-
Лекса Купин’ћева знала стојат’ 
на тарабли и гледат’ на раскршће 
према садашњем Радовановом и 
њијевом сокак’. Кад је вид’ла ову 
двој’цу да иду иза Пуцековог дућана, 

она побјегне унутра. Он’ прођу па чучну дољ’. Знаду да ће баба-Лекса опе’ 
изaћ’ и гледат’ на сокак. Кад је изишла и нагнила се на тараблу, он’ се 

Slika 255 – Povratak kući iz crkve na Svetog 
Savu (1965-1966)
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исправе, а она пане не леђа од_стра’.

Послије тога дођу њи’ двој’ца ко мачкаре код дједа-Николе, а сви 
сједе з_асталом, вечерају и диване. Нико и’ није позно, а он се ома уплету 
у диван. Сраћо почне приповиједат’ шта_ј’ ко данас на клањ’ рад’јо и 
диван’ј, а ти што_с’ бил’ на вечер’ почну се ишчуђават’ как’ то мачкаре 
знаду.

Мачкарама се давало кобас’це, меса, а и крвавце да и’ носе кућ’. 
Момци који_с’ ишли у мачкаре обично послије сврате у_бирцуз па там’ то 
што_с’ добил’ поједу с другима и остану у_бирцуз.

Бошко Гелин, ја, Бранко Пи-
цин и Бранко Радојин[308] пред Боја-
ниновим дућаном се договарамо 
да ћемо ић’ у мачкаре. Ђурђија 
Прокић и Бранка Куруцева биле_с’ 
с нама и Ђурђија осјети да ћемо 
ићи у мачкаре и ишла_б’ и она, а ми 
кажемо да не_мож’. “Оћете_л’ доћ’ 
и код нас?”, пита. “Нећемо, кад није 
право клање”.

Спремимо се ми и ајд’ у мачкаре. Кад смо дошли до Ђурђиј’не куће, ја 
останем напољ’ да нас нема четир’ – то_с’ сад друге мачкаре – а остали 
уђу, ал’ она нас открила па виче и мене: “Ајд’ унутра, знамо ко сте”. 
Њен отац Живко закључа врата: “Сједајте ту, нећете напољ’, већ ћете 
јест’”. “Не можемо”, кажемо ми. Јел’ смо и пил’ већ дост’: там’ колачић, 
там’ кобас’цу, там’ ракије, там’ вина. А-ја, морамо јест’ и пит’, а печена 
кобас’ца уокруг некол’ко пута умотана. Не можемо јест’, ал’ Бошко оће 
сам’ мал’ коштат’[309] па убо виљушку у кобас’цу и одрезо с једне стране 
двајест центи и с друге стране двајест центи, а све сам’ за кошту. А шта 
мислиш да_ј’ мого јест’ кол’ко_б’ тек онда одрезо?

Послије смо често знал’ питат’ један другога оћемо’_л’ мал’ коштат’ 
кобас’це?”

Как’о	ће	бит’	вријеме?

Јако_ј’ важно било знат’ как’о ће бит’ вријеме сутра, прексутра, 
наксутра. Није све’дно да_л’ ћеш се кретат’ кости сијено, да_л’ ћеш 
дрљат’, сијат’ ил’ нећеш.

[308] Успореди с причицом “Враташца Маре Јан'ћеве” (стр. 322-324).
[309] Коштати – пробати.

Slika	256	–	Djevojke iz Bolmana “kod Spo-
menika” (1966)
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Стари људ’ су знал’ как’о ће 
вријеме бит’ и по звон’ма. Ак’ се чују 
звона из Качволе, значи источњак је, 
биће кишно и тмурно. Обично_ј’ то 
било у рано прољеће, кад се вријеме 
често мијења и зима колеба. Опе’, ак’ 
се звона чују из Петарде, за дан-два 
биће ладноће и кише[310].

Из	“Баб’ног	буџака”

У касно прољеће и љето, кад се радило “у_атар’”, за оне који нису 
вољели покиснути, поготово ако су били с коњима и колима, важно је било 
на вријеме кренути кући и побјећи од “салауке”.

Неки су добро знали оцијенити кад ће бити кише, а кад неће, поготово 
старији људи, свињари, чордаши, чобани и други који су много времена 
проводили “у_атар’”. Посебно се гледало на Аршањ[311] и оцјењивало 
колико се он јасно види. Тад се говорило: “Ак’ данас баба лужи, сутра ће 
прат’!”

Но, и кад је читаво небо бистро и 
чисто, ипак може изненадити пљусак. 
Поглед је и тада био уперен према 
Аршању. Говорило се: “Ак’ се сам’ 
мал’ види ко неки дим иза Аршања, 
онак’ једва да се види, ома остављај 
посо и бјеж’ кућ’. Не чекај да изаћеш 
на_крај реда ако окопаваш кукурузе. 
Покиснићеш прије нег’ стигнеш на_
крај.”

Није било свеједно с које се стране села виде облаци јер једне ће 
[310] Качвола (Јагодњак) лежи око 6 км зрачне линије југоисточно од Болмана, а 

Петарда (Барањско Петрово Село) око 4 км сјеверозападно од Болмана.
[311] Аршањ – брдо западно до Вилања у Мађарској, око 10 км сјеверно од Болмана. 

Према Клаићевом Рјечнику страних ријечи то се брдо “у народном говору сјеверних 
наших крајева (око Осијека) сматра сијелом вјештица”.
На мађарским картама Аршањ се не зове тако. Оно што ми називамо Аршањем, највиши 
је врх Вилањске планине (Villányi-hegység). Висок је 442 метра и назива се Szársomlyó, 
а налази се изнад мјеста Велики (Nagyharsány) i Мали Харшањ (Kisharsány). Наш назив 
за брдо, очито, потјече од тих имена. – Nedić, Jovan [S.], “Aršanj”, Skandi Feniks [Rijeka], 
br. 166 (3. X. 2002) 16.

Slika	257	–	Kačvolci se voze kroz Bolman 
(1957)

Slika	258	–	Borci dolaze na proslavu 
godišnjice Bolmanske bitke (1964)
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одвући Дунав, друге Драва. Знало се, међутим, одакле долази оно најгоре: 
из “Баб’ног буџака”[312]. Отале није долаз’ло често, ал’ кад дође, знаш да 
ће бит’ неког зла и невремена.

Ет’,	мал’	спремам!

- И_ је_л’ – каже комшија комшиј’, уј’тру 
док су ран’ли[313] – оћеш бит’ код_куће данас?

- Оћ’. Зашт’?

- Па да мал’ припазиш код_мене. Ја идем 
у воден’цу у Качвол’, па припаз’ да не_б’ нешт’ 
неко спопо па однио, ил’ ак’ се марва одвеже. 
Требало_б’ сам нал’ти крнцима и кокош’ма воде!

- Немаш бриге! – каже комшија.

Прошо ручак, зарад’јо се комшија, ал’ сјети 
се ипак шта_ј’ обећо. Види да се дјеца сиграју у 
предњој авлиј’ и пошаље и’ да се сиграју остраг у 
стражњој авлиј’.

- Отале видите комшинску штал’ и свињце. 
Ак’ видите да марва вири преко шталски’ врата, 

ил’ неког’ у авлиј’, дођ’те и каж’те ми! – заповједи дјец’ и оде радит’ свој 
посо.

Кадгођ, трчи једно дијете и виче га.

- Да шта_ј’? – пита он.

- Неки чико_ј’ дошо кроз_башчу и сад је у њијевој авлиј’.

- Ђе_ј’, ајд’ покаж’ ми! – мора сад виђет ко_ј’ и шта_ј’ сад.

Покаже му дијете ђе_ј’ вид’ло тог’ чик’. И, стварно, види да чојк 
вуче неку врећ’ и проба је дигнит’ на_раме.

Позна чојка[314] и шта ће, викне он њега.

- Еј, шта то радиш?

- Ет’, мал’ спремам! – каже још тај и оће дигнит’ ту врећ’.

- Чекај, са’_ћу ти ја помоћ да је бациш на_раме! – викне и пође у 

[312] Бабин буџак – локалитет западно-југозападно од Болмана.
[313] Ран'ти – хранити (овдје стоку).
[314] Од “нашег је свијета”, а није припадник једне од болманских националних 

мањина, како би се то могло помислити и како би се то данас рекло.

Slika	259	– Ankica Bojanin, 
udana Stojanović, kao dijete 
(Bolman, na Petrovo, 1936-
37)
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комшинску авлиј’. Док је там’ дошо, у комшинској авлиј’ више нема никог, 
сам врећа с кокурузи’ у башчи, ама-ха[315] да_ј’ већ однешена.

Шта	ти	радиш	ту?

Умро нетко од родбине па се чојк и жена договарају ко ће кад’ ић’ на 
конак.

- Ид’ ти сад увече – каже чојк – ја_ћ’ ић’ кад се ти вратиш, послије 
поноћ’!

Отишла жена, а чојк осто с дјецом. Вечерал’ и полијегал’.

- Не знам кол’ко_ј’ могло проћ’ времена – диван’јо_ј’ послије чојк – кад 
чујем у другој соб’ нешт’ барка[316] и неко ода. Слушам и у један ма’ ништ’ 
не чујем па мислим: а, утепло[317] ми се. Ал’ није прошло кол’ко диваним, 
опе’ чујем да неко ода. Није нитко од дјеце, дјеца спавају. Ништ’, морам 
сад устат’ да видим шта_ј’ и ко_ј’.

- Устанем ја полак’, упалим лампу и у другој соб’ стварно затекнем 

[315] Амаха – таман, замало, скоро, још мало па доста (Мартин Јакшић: Диванимо по 
славонски).

[316] Баркати - шушкати, ударати, лупкати (ријеч је забиљежена у Речнику САНУ, али 
у другим значењима).

[317] Утепло ми се – учинило ми се (није забиљежено у рјечницима).

Slika	260	–	Polaganje vijenaca na Spomenik u Bolmanu (1964)
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чојка. Врнда по орман’ма и надиже пер’не на кревет’ма. А знам ома ко_ј’, 
видим. Чојк из другог сокака, још смо неки далеки род.

- Шта ти радиш ту? – каже ми тај чојк који се нама’ препо.

- А шта ти радиш ту? – кажем ја њем’ и више_ј’ мене стид што_ј’ 
он ту, у мојој кућ’, нег’ што се он стиди.

- Мислио сам да_с’ на конак’! – каже он.

- Ајд’ ти отале! – кажем ја њем’. – Мислио_ј’ да смо на конак’ и дошо 
врндат’ и мал’ виђет шта има.

Очо	на	Аршањ	лупат’	камен	главом

Светислав Недић, брат мог дједе Љубљена, бијо_ј’ чојк који_ј’ вол’јо 
одат’ и шетат’ се. Ко таки_ј’ прошо и други’ држава и знао пет-шест 
језика диван’ти. Прошо_ј’ свијета и знао_ј’ свашт’. Покојни професор 
Радомир Бојанин, који се њега сјећо и који_ј’ ко дијете чуо те диване, рече 
једамп’та: “Какав је то дух био!”. Болманцима то није бијо “дух”, већ 
Зазјавало, как’ су га звал’.

Истина, што кажу, бијо_ј’ добар за друштво, знао_ј’ диван’ти, ал’ 
за кућ’ баш и није бијо. Некад, тек што_ј’ заврш’јо шкул’, посло га отац 
у_Осијек да учи занат пекара. Уч’јо он занат, а онда испљуско слушкињ’ 
и моро отац плаћат’ за њега што_ј’ там’ станово, а занат није изуч’јо. 
Кошто_ј’ он фамилиј’ дост’, а кад треба нешт’ помоћ у_кућ’, њега нема, 
ко зна ђе_ј’.

Сви_с’ знал’ за то па још пркосе и питају фамилиј’:

- Ђе_ј’ Светислав?

- Очо на Аршањ лупат’ камен главом! – каже фамилија.

Кол’ко зна онај који пита, тол’ко знаде и фамилија ђе_ј’ он.

Напиш’	ти	то	мен’!

Дошо Светислав Зазјавало кадгођ кућ’, 
ко зна откале, па га гади његова Наталија. Ко 
зна куд је све луто и заз’јаво, никад га нема код_
куће, па му она соктера[318] и гади га. Слуша то 
Светислав и у један ма’ јој рече:

- Слушај, Наталија! Де да се ми нешт’ погодимо. 
Напиш’ ти то мен’, све што оћеш казат’, на један 
комад папира па_ћ’ ја читат’ кад будем имо кад.

[318] Видјети напомену број 214 на 461. страници.

Slika	261	– Prvomajska pro-
slava u Bolmanu (1965)
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Кријеснице

Некад, док је компа била на Драв’ код Нароћа[319], није било далеко 
доћ’ до_компе и ић’ на вашаре у Шлавуниј’[320]: у Бјелиште[321] ил’ у_Валпово 
ил’ чак и даље. Болмански сокак[322] кроз који се ишло према компи неки_с’ 
чак звал’ “Нароћки сокак”.

Кажу да се то о чем’ је сад ријеч дес’ло неђе сјесени, кад су једна 
мат’ и њен син ишли на_вашар у Шлавуниј’.

Устал’ он рано, мал’ нешт’ јел’, узел’ ствар’ што_с’ и’ спаковал’ 
синоћке и ајд’ на_пут. Обично не иду сам’, ал’ сад нис’ ћел’ чекат’ никог 
и стигнит’ кадгођ. Ћел’ су стигнит’ зарана. Виде да_ј’ нешт’ облачно, 
“мрак ко у гујци”, ништ’ се не види, ал’ нешт’ није изгледало на киш’. Иду 
он ипак, неће через тога пропустит’ вашар. Изађу он’ так’ из села, крену 
Широким путем поред Браскоча и Утрна и ајд’ према шум’ и даље према 
Драв’.

Мрак је па није баш све’дно одат’ так’ по_атар’, ал’ шта и кога да 
се боје? Иду даље!

У један ма’ види мат’ да се нешт’ сја из траве крај стазе. Мал’ боље 
погледа, можда јој се утепло, ал’ види: нешт’ се сја. Мисли, Боже, шта_ј’ 
сад то, каке_с’ то сад врачке. Није никад чула ни вид’ла таку врачку, који_ј’ 
сад то андрак? Ни враг ни жива вјера! Престраш’ла се па каже:

- Мито, прекрсти се!

Мито исто види и шта ће, прекрсти се.

Иду даље, опе’ се нешт’ сја из траве, мал’ даље од стазе нег’ први 
пут. Гледају сад обадвоје, види се, сја се. Мат’ опе’ каже:

- Димитрије, прекрсти се!

Прекрсти се овај опе’ и иду даље.

Кад се Мито прекрстио ко зна који пут, брецну се на матер:

- Та шта_ћ’ се стално крстит’!

[319] Видјети напомену број 352 на 254. страници. Касније је компа премошћивала 
Драву код Белишћа. Године 2002. на том је мјесту у промет пуштен Белишћански мост или 
Мост “Белишће”, који се службено зове Мост 107. бригаде ХВ “Р” (дугачак 377 м). Преко 
тог моста државна цеста Д517 повезује државну цесту Д7 (Бели Манастир) с државном 
цестом Д2 (Кошка).

[320] Видјети напомену број 187 на 147. страници. 
[321] Бјелиште – болманско име за Белишће. Болманци, као изразити ијекавци, имали 

су ијекавске облике и за неке друге топониме (Бијели Манастир, Пијетловац).
[322] Данас Улица Петра Драпшина.
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- Шут’ и прекрсти се! – наређује мат’.

Ал’ тога има ваздан. Крсти се Мито, ал’ једамп’та кад је мат’ казала 
да се прекрсти, он се побуни и викне:

- О, Бога ти, Боже_м’ прости, па докле_ћ’ се крстит’! Видиш кол’ко 
и’ има, а ђе_ј’ још компа!

Тито,	па	ја,	па	твој	Саво!

Бијо једамп’та и Саво Клапац нешт’ у Мјесној заједниц’ Болман и, 
како_ј’ то и ред, звал’ су га на сједнице што_с’ там’ имал’. А тад није било 
ни телефона, а бијо_ј’ још и Маршал жив и здрав, фала Бог’, па пошаљу 
неког зарад Саве.

Зарад њега_ј’ обично ишо Милан Ђукић, кога_с’ у_Болман’ звал’ 
Пимпа. Мал’ па мал’ дође он зарад Саве да иде на састанак. Слуша то и 
гледа баба-Босиљка, ал’ не зна шта_ј’ то, через чега иде там’, а Саво неће 
казат’ кад га пита.

Дошо једамп’та Пимпа на враташца и виче Сав’ па га баба-Босиљка 
увреба и мане му да стане.

- Чуј, Милане, ја_б’ тебе ћела нешт’ питат’, ал’ право да ми кажеш!

- Ајд’, питај.

- Де ти мен’ каж’, стално долазиш зарад Саве, шта_ј’ сад то мој 
Саво? Ал’, немој ми лагат’!

- Е, са’_ћ’ ја теб’ казат’ – ома ће Пимпа – брез све шале, Тито, па ја, 
па твој Саво!

- Шта_с’ казо? – пита она јер није добро чула. Боље_ј’ било да се 
Титово име не спомиње узалуд, а ни гласно кад је дједа-Илија неђе близ’.

- Тито, па ја, па твој Саво!

- О, бола те уват’ла! – љути се баба-Босиљка – и све’дно опе’ не 
знам!

Сомовска јама

На самом рубу шуме јужно од Болмана, између Шибске и Гаковачке 
Драве[323], некад се налазила Сомовска јама, вода у којој су се, највише 
у љетње доба, Болманци купали. Причало се да јој је највећа дубина 17 

[323] Шибска и Гаковачка Драва – рукавци ријеке Драве. Прва је названа по шумском 
предјелу Шибље, а друга по шумском предјелу Гаковац.. Облик Шибска (без једначења 
по звучности) записан је и на карти Опћина Бели Манастир : мјерило 1 : 50 000 аутора 
Пашка Ловрића, Славка Штефанца и Јарослава Vichre.
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метара. Кад је подигнут сјеверни дравски бент (насип), Сомовска јама је 
била између шуме и бента. Болманци су на Сомовску јаму обично ишли 
преко Париза, крај Цигана, онда до Шарене ћуприје, па кроз Сепеже до 
бента. Затим бентом до Сомовске јаме.

Приликом обнављања бента, Сомовска јама је исушена, а Болман 
је остао без купалишта. Иако се у близини налазе Шибска и Гаковачка 
и Драва, које су површином знатно веће од Сомовске јаме, никад нису 
постале купалиште.

Гаковачка Драва је у прошлости била 
“пер’ло” (одмах кад се с Валповачког или 
Широког пута пријеђе преко бента), тј. мјесто на 
које су одлазиле Болманкуше да би прале веш. У 
води се налазио четвртасти камен, промјера скоро 
метар, који је воде вирио двадесетак центиметара. 
Која прва дође, стане у воду и на камену пере. 
Оне које дођу касније перу на својим клупчицама. 
Веш се стерао – сушио на бенту. “Пер’ло” је 
било тридесетак метара широко, без рашка[324] и 

дријезге[325], на чистини, с пјесковитим дном.

На “пер’лу” је било и доста рибе, тако да су оне рибе које је занимала 
сапуница додиривале праље по ногама. Зато је ту било лако пецати па су на 
“пер’ло” долазила и дјеца, која би загазила у воду до појаса, у свакој руци 
држала најлон с пловком и пецала. Праље, међутим, нису вољеле да дјеца 
буду у близини и тјерале су их даље јер би замутила воду, иако је на дну 
био пијесак.

Гаковачка Драва била је најдубља код “Три врбе” око 150 метара 
удесно, гледајући на југ, те се пливало од “пер’ла” до “Три врбе”. Кад су 
дјеца Широким путем ишла према шуми, намјерно су дизала прашину, које 
је љети на путу било најмање десетак центиметара, тако да се – кад би 
стигла на Гаковачку Драву – не би видјела од прашине. Тад би се окупала, 
а одбаченим сапуном кога је увијек било око перила опрала би своју одјећу 
и оставила је да се осуши.

На тзв. Сепешком путу, одмах кад се с пријеђе бент према шуми, некад 
је било перило и на Шибској Драви. Педесетих година 20. вијека нестала су 

[324] Рашак, рашац, – “једногодишња водена биљка, водени орах, враголић Трапа 
натанс” (Енигматски рјечник 5, Бјеловар, 1981); такођер и орашак (Рјечники САНУ).

[325] Дријезга – “разне врсте барских биљака” (Речник српских говора Војводине). У 
том рјечнику, у рјечнику Диванимо по славонски Мартина Јакшића (2003), као и другим 
рјечницима, забиљежен је само облик дрезга.

Slika	262	–	Pogled na Bolman 
sa Širokog puta pred zalazak 
sunca (septembar 2011)
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та перила зато што је прокопан дубљи вок[326], као спој са “живом” Дравом, 
због чега је смањен ниво воде у Шибској и Гаковачкој Драви.[327]

Спорт

Од спорта, у Болману је постојао и још увијек постоји фудбалски 
клуб, а кратко вријеме су постојали одбојкашки и аикидо-клуб[328].

На питање кад је 
основан први фудбалски клуб 
у Болману, одговор читамо у 
Годишњаку Огранка Матице 
хрватске Бели Манастир[329]: 
“Тијеком 1929. је у Барањи 
основано шест ногометних 
клубова, и то: ШК[330] Силни у 
Биљу, ШК Борац у Кнежевим 
Виноградима, ШК Поповац 
у Поповцу, ШК Граничар у 
Петловцу те ШК у Котлини 
и Болману”. Име клуба није 
познато, а исто тако нема 

података тко је водио клуб и колико дуго је постојао. Познато је, међутим, 
да је фудбалски клуб у Болману постојао на почетку Другог свјетског рата 
и да су у њему играли браћа Огњеновић, браћа Милинковић из Мајшких 
Међа, Битек Контлер..., док је Милан Михајловић – Лапика био голман. 
Шездесетих година 20. вијека болмански клуб поново је имао добру екипу, 
коју су сачињавали Светозар – Цвијо Бијелић, Младен Јанковић - Кулин, 
Душан Јеличић - Дућа, Стојан Марковић – Шангај и други. Седамдесетих 

[326]  Вок или фок – “канал који повезује текућу и стајаћу воду (реку са баром)” (Речник 
српских говора Војводине); “широк јарак којим вода тече из реке у рит, или обрнуто” 
(Речник САНУ).

[327] Записано према сјећању Видоје Бијелића.
[328] Аикидо-клуб “Болман”, према Регистру удруга Републике Хрватске, основан је 

9. маја 2006. године са сједиштем на адреси Миладина Поповића 2/А, на којој се налази 
болмански Парохијски дом. За предсједника клуба изабран је болмански парох Стеван 
Кувежданин, а за тајника данас покојни Бранислав Ковачевић – Штруц. У рубрику 
“дјелатности” споменутог Регистра уписано је сљедеће: “подизање стања духовности и 
тјелесне спремности човјека, окупљање дјеце и младежи, особа с посебним потребама и 
др.” Клуб је уврштен и у Именик удруга Барање (стр. 48). Међу тристотињак барањских 
удруга уврштених у тај Именик, Аикидо клуб “Болман” први је у абецедном попису.

[329] Živaković-Kerže, Zlata, “Počeci sporta u Baranji (1924.-1933.)”, Godišnjak Ogranka 
Matice hrvatske Beli Manastir, 2 (2005), стр. 138.

[330] ШК – кратица за “шпортски клуб”. 

Slika	263	–	Nogometni klub “Jovan Lazić” (septem-
bar 2010)
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година клуб је добио име “Јован Лазић”, које носи и данас.[331]

Vatrogasci

Opasnost od požara, pogotovo u uslovima kakvi su nekad vladali na 
selu, stalno je bila prisutna. Požar su mogle izazvati petrolejske lampe, svijeće, 
odžaci, šporeti... Lako zapaljivog materijala bilo je u izobilju: krovovi od trske, 
kukuruzovina, sijeno, slama�

[331] O bolmanskom nogometnom klubu pisao je i Boro Borivoj Novaković pod naslovom 
“BOLMAN, BSK (1956), Jovan Lazić (1973)” u svojoj knjizi 50 godina nogometa u Baranji 
(str. 148-150). Historijat kluba opisan je ovako:
“Nogometna ekipa iz Bolmana pod imenom BSK (Bolmanski sportski klub) prvi put se 
registrovano takmiči 63/64. pa do zaključno 65/66. u I rangu - Prva i Druga grupa. 66/67. pa do 
zaključno 69/70. u Bolmanu se nogomet takmičarski ne igra. 70/71. BSK iz Bolmana ponovo 
registrovano igra u I rangu - Prvom razredu. Takmičarske godine 71/72. Bolman igra zajedno 
s Brod-Pustarom u višem rangu – Baranjskoj ligi. Do fuzije dva kluba došlo je zbog velike 
poplave koja je zadesila Baranju. 72/73. Bolman nastavlja igrati u Baranjskoj ligi pod nazivom 
Jovan Lazić. Od 77/78. igra u Baranjskom podsavezu jer se, na osnovu uspjeha, plasirao u 
njega. U Baranjskom podsavezu, a kasnije Baranjskoj ligi, igra do zaključno 86/87. kada ispada 
u niži rang - Prvi razred, u kome igra do prekida igranja 90/91. Od 92/93. ponovo igra u Prvoj 
ligi Baranje, kasnije u Baranjskoj ligi, odnosno u kvalitetnoj ligi Baranje do zaključno 96/97.”
Uz historijat kluba, u Novakovićevoj knjizi dati su kraći tekstovi o Bolmanu i Majškim Međama 

te su preštampani članci o klubu iz raznih novina (sa sastavima tima) iz 1971, 1978. i 1992. 
godine.
U knjizi Kuća osječko-baranjskog nogometa : (1924. – 2004.) Dragutina i Alana Keržea 
(Osijek, 2005) bolmanski nogometni klub se ne spominje jer u vrijeme pripreme knjige nije bio 
aktivan.

Slika	264	–	Počasna straža vatrogasaca na Spomeniku u Bolmanu (1964)
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Izbijanje požara oglašavalo se nekad u selu zvonjavom zvona, ali 
specifičnim tako da se moglo prepoznati da se radi o vatri. Na zvuk zvona na 
mjesto požara skupljalo se sve selo i pokušavalo ugasiti vatru.

Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) u Bolmanu postojalo je do 
devedesetih godina 20. vijeka i dva puta je počinjalo s aktivnim radom: 1938. 
i 1962. godine. U starijim vremenima, vatrogastvo kod baranjskih Srba nije se 
odvijalo kroz posebna društva, kako je to bilo kod drugih naroda u Baranji, 
već su brigu o protupožarnoj zaštiti vodile opštinske vlasti. Prvo bolmansko 
dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano je 1938. godine,[332] po svemu sudeći 
na inicijativu Bolmanaca mađarske i njemačke nacionalnosti, a komandir društva 
bio je Josip Časar iz Novog Bolmana.

Nakon Drugog svjetskog rata, šezdesetih godina 20. vijeka, izgrađen je 
u Bolmanu Vatrogasni dom[333], između Doma kulture i Parohijskog doma, a 

[332] Prema sjećanju Radovana Stojanovića.
[333] Zgrada postoji i danas, iako nije baš u najboljem stanju

Slika	265	–	Vatrogasci iz Bolmana (oko 1967)
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društvo je aktivno radilo. Predsjednik je bio Vidoja 
Kovačević – Vico, tajnik Milan Jeličić, a komandir 
prvo Josip Everle, a zatim Živko Mrđa.[334] 
Članstvo su na početku činili stari vatrogasci još od 
prije Drugog svjetskog rata, kao Živan Janković i 
Samojlo Bošnjak, ali većinom tada mlađi ljudi: 
Boško Babić, Vlade Bertić, Đoko Đaković, Drago 
Jeličić, Obrad Jeličić, Branko Kerkez, Slobodan 
Mijatović, Stevo Narančić, Stevan Nedić, Milan 
Nedić, Mladen Novaković, Vidoja Radojčić, Vojin 
Stojković, Milan Štučić. Poslije im se pridružilo još 
članova: Branko Bijelić, Vidoja Bijelić, Sreto Jeličić, 
Dušan Kuveždanin, Savo Petrović itd. Kasnije je 
predsjednik bio Stevan Nedić, a komandir Vidoja 
Bijelić.

Izviđači

Približno deset godina u Bolmanu 
je bila aktivna četa izviđača i to od 
sedamdesetih do osamdesetih godina 
20. vijeka. Rad izviđača u Bolmanu 
pokrenuo je Franjo Balog – Jaki, 
nastavnik biologije i kemije iz Osijeka, 
jedan od najpriznatijih stručnjaka za rad 
s izviđačima, ne samo u Osijeku, već i u 
cijeloj Hrvatskoj, koji je iskustvo stekao 
u nekad poznatom odredu izviđača 
“Bratstvo-jedinstvo” iz osječkog 

Donjeg grada. Rad Jakog s djecom i omladinom nije se nikako svodio samo na 
savladavanje izviđačkih vještina i znanja, već i na šire sticanje znanja te osjećaja 
zajedništva i drugarstva, kakvo se nije moglo naučiti i vidjeti u Bolmanu. Četa 
izviđača zvala se “Sava Kovačević” i brojala je od 120-150 izviđača, uglavnom 
uzrasta viših razreda osnovne škole te prva dva razreda srednje škole. U 
svoje najbolje vrijeme od 1973. do 1977. godine četa je tri puta dobila naziv 
“partizanska”, što znači da je bila među najboljima u Hrvatskoj, naravno, najviše 
zahvaljujući nastavniku Franji, kako su ga zvali u selu, ili Jakom, kako su ga 
zvali izviđači.

U izviđačima su bila gotovo svi učenici iz viših razreda osnovne škole i 
sudjelovali su u svakodnevnom izviđačkom radu i aktivnostima, ali isto tako 

[334] Prema sjećanju Milana Nedića – Odžačara, jednog od vatrogasaca. 

Slika	266	–	Josip Časar u 
vatrogasnoj uniformi (Novi 
Bolman, oko 1932)

Slika	267	–	Bolmanski izviđači – uprava 
čete (1975)
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išli su na razna izviđačka takmičenja, tečajeve i ono najljepše: logorovanja. 
Logorovanja su bila prilika da se upoznaju drugi krajevi i druga djeca i omladina, 
da se nešto nauči o drugarstvu i prijateljstvu, sve kroz rad, igru i zabavu. 
Zahvaljujući logorovanju upoznali smo Zlarin, Otok mladosti, Petrovu goru, 
pomenute izviđače iz Osijeka, one iz Slavonskog Broda i druge. Zahvaljujući 
Jakom naučili smo mnogo toga i upoznali jedan sasvim drugačiji svijet od onog 
iz Bolmana.

Pred kraj sedamdesetih godine Jaki odlazi iz Bolmana u Beli Manastir, 
gdje također oživljava rad izviđača.

Teško je nabrojati sve one 
Bolmance koji su bili izviđači, no 
nekoliko njih ipak pominjemo: Željko 
Nedić – Brko, Luka Everle, neko 
vrijeme Dragan Marjanović, Stevo 
Krčmar – Ćejo, Branko Dadić, Ivica 
Klobučar,  Dušanka Kovačević, 
Ljubinka Nedić, Jovanka Radomirović 
i mnogi drugi.

U ime svih njih zahvaljujem se 
našem nastavniku Franji, Jakom, na 

svemu onom vremenu koje nam je posvetio, vikendima i popodnevima koje je 
provodio s nama (što_b’ kazal’ Bolmanci: koštal’ smo ga vremena, al’ i novaca), 
na svemu onom što nas je učio i naučio.

Nakon njegovog odlaska, izviđače je vodio Željko Nedić, sve do osamdeset 
i nekih godina, kad četa prestaje s radom.

U svakom slučaju, ni prije ni poslije izviđača, u Bolmanu nije bilo ni blizu 
organizacije koja je okupljala više djece i koja je imala više uspjeha u radu.

Коњи

Болманци су некад вољели коње и у самом селу било је пуно коња, 
толико да је “коњска визита” трајала по три дана.

Човјек који ћера коње је кочијаш, а коњи су упрегнути у кола. Коњи 
на себи имају серсам[335], а на глави оглавник. Кочијаш у рукама држи 
кајасе и на тај начин управља коњима. У колима кочијаш сједи на обичној 
дасци пребаченој преко страница кола или на федерима. На дасци се 
налази покровац, на коме сједи кочијаш, и с којим зна покрити коња у 
зимско доба. Кочијаш је имао и канџију, обичну или трсковац. Болманци 

[335] Серсам (тур.) – коњска опрема.

Slika	268	–	Ćejo, Tarzan i Brko kad su bili 
izviđači (negdje u okolini Bolmana, 1982)
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нису вољели кад кочијаш превише 
млати канџијом, а поготово не кад 
шиба коње тако да керови, мачке, 
дјеца и остали залежу од страха.

На коње се пазило као и на себе, 
некад и више него на себе. Домаћин 
би свако јутро прије нахранио коње, 
онда би он ручао (тј. доручковао). 
Ако је било више марве у штали, 
увијек су се прво хранили и појили 
коњи, онда друга марва.

Кад нетко одвише туче коње, 
често се рекло да није проблем у 
коњима, већ у лошем кочијашу и 
домаћину.

Обично недељом доподне или у 
љетно доба кад се нема посла, ишло 
се прати – окупати коње, највише на 
Шибску Драву. Тад је Шибска Драва 
још имала воде.

Кад се дође, испрегну се коњи 
и уведу се до половице бедара у воду, 
а онда се неком крпом квасе и перу 
врат и леђа коњу. Коњи буду мирни, 
али се мора пазити да се не отму и 
оду дубље у глиб. Због тога је кочијаш 
увијек стајао коњу с дубље стране 
воде па ако крене, нек оде напоље из 
воде. А коњи су вољели кад их мало 
окупаш.

Дједа-Јово Дорић је имао коња 
Шаргу, а Шаргине наочаре на оглавнику (које служе да коњ гледа само 
напријед, а не лијево и десно) биле су лоше, тако да је могао видјети дједа-
Јову. Кад је Шарго орао и успут “закидо” траву по стрњаку, увијек би на 
вријеме прекидао “закидање” јер би видио кад ће га дједа-Јово ошин’ти 
канџијом, па би онда “повезо”.[336]

Кочијаши су своје коње учили да добро возе како их не би морали 

[336] Према сјећању Видоје Бијелића.

Slika	269	–	Čuvanje konja u svatovima (vje-
rovatno u Belom Manastiru, 1937-1938)

Slika	270	–	“Oranje s konj’ma”, orač Milo-
van Miodragović

Slika	271	–	Na konju, Boško Dulić negdje u 
Majškim Međama
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шибати. У штали би држали комад ланца у руци и звечали њиме те пуцали 
канџијом између коња. Коњи се тада озловиједе, узнемире јер их кочијаш 
пецка канџијом док звечи ланцем. А онда кад сједне у кола, не дира канџију, 
само ногом ухвати шарагље које су имале два ланчића и зазвечи њима. 
Коњи помисле да ће их шибати и крену јаче. Нетко тко посматра са стране 
види да коњи иду брже, а кочијаш их није ни ошинуо.

Неки људи, међутим, нису штедјели ни себе ни коње.

Питал’ так’ неког чојка, кад су вид’ли да оре по сувом и да коњ’ једва 
вуку плуг, как’ му није жао коња.

- Шта нис’ уч’ли за попа! – одговори им орач.

Кино

Захваљујући томе што живимо у развијеној и напредној Барањи, 
струја je у Болман стигла већ 1962. године. Послије неколико година – 
негдје 1967, виде једном Болманци на_дућан’ плакат: Кино!

Није прошло још ни сто година од када је рођена нова умјетност, од 
оног 28. XII. 1895. кад су браћа Lumière у Индијском салону Grand Caféa 
на Boulevardu des Capucines у Паризу приказала први програм филмова[337], 
а ето ти кина и у Болману. Прве представе приказивали су покретни 
кинематографи из Осијека, а онда је Мјесна заједница Болман у сали Дома 
културе поставила кино-столице. Постављено је два пута по осамнаест 
редова, с по шест сједала и једним помоћним сједалом на почетку сваког 

реда. Укупно су, дакле, била 252 сједала. Набављен 
је и 16-милиметарски кино-пројектор и представа 
је могла почети. Кино-оператери су били Живан 
Вучић и Радомир Бијелић, а карте су “кидали” 
највише Душан Кувежданин и Јаника Сукић. 
Прва представа био је филм “Тарзан” са Џонијем 
Вајсмилером[338].

Гледам као дијете у плакат на дућану и чекам 
тај дан, недељу у шест сати увече, кад ће коначно 
бити кино. Сувишно је рећи да тад није било 
“ти телевизора ко данас” и кино је било права 
атракција. Чекам недељу и дође та недеља, али 
ето ти проблема: право невријеме и грмљавина 
тамо негдје пред пет сати, кад су се дјеца већ 
почела скупљати. Грми само тако, мислим готово 

[337] Филмска енциклопедија (књига 2, стр. 67).
[338] Johnny Weissmuller (1904-1984).

Slika	272	– Djevojke iz Bol-
mana (1924), lijevo Kristina 
Kupinić (1908-1926) i Sofija 
Obradović – Drandrina
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је, нема ништа од кина. Пола шест. Још сијева, издалека грми, још увијек 
киша онако ситно пада. Нигдје никог у селу, сала затворена. А, ништа од 
кина, идем кући.

Дођем кући, али некако немам стрпљења. Најбоље да ипак видим 
да ли ће бити представе. Вратим се у село пред кино и стижем петнаест 
минута до шест. Имам шта и видјети: пред кином таква гужва да тако што 
нисам никад видио у Болману. Брзо се прогурам до мјеста гдје се продају 
карте и већ се секирам да нећу добити карту у првих шест редова. Има 
мјеста, прве редове су остављали за дјецу и има карата. Занимљиво, али 
прво сједало у првом реду на десној страни и исто то на лијевој страни 
заузимали су ипак старији. На једној страни дједа, коме је надимак био 
Сорђа, а с друге стране чика-Миле Михајловић, и то не само на тој, већ и 
на свим представама које су одржане у Болману.

Бригу о томе да се у кину не пуши, и да се одржава ред, водили су неко 
вријеме ватрогасци, а онда горе поменути кино-активисти. Кино-оператер 
годинама је био Радомир Бијелић - Фисар, пољопривредник по занимању, 
који је наручивао филмове од “Кинотеке 16” из Осијека и приказивао кино-
представе суботом и недељом. Највише њему можемо захвалити што смо у 
наредних неколико година видјели толико филмова.

Шта	сте	тол’ко	сијал’!

У Новом Болман’ некад је жив’ла Анка 
Кресићева, унука Саре Кресић, баба-Саре как’ су 
је некад звал’. Нис’ не знам как’ стајал’ [339] и једне 
зиме нестане им крумпијера. Ајд’ Анка, шта ће, 
код Јеличићевије искат’ крумпијера. Ови даду, 
мисле, ајд’, помоће кад могу. Нестане брзо и гра’. 
Ајд’ Анка опе’ искат’ код њи’ гра’. Јеличићев’ опе’ 
даду.

Искала Анка так’ од њи’ и, зато што_ј’ 
добила, обећала им да ће ић’ копат’ кокурузе кад 
се буде копало, не морају јој ништ’ платит’. 
Дошло доба да се копају кокуруз. Зову он’ Анку да 
дође копaт’ ш_њима. Мисле, обећала_ј’ па ајд’ 
сад’. А Анка опе’ није рада и каже њима:

- Шта сте тол’ко сијал’, кад неможете 
сам’ окопат’!

[339] Нису били нарочито богати.

Slika	273	–	Ljubica Jeličić 
(193?-1940)
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Не’ш	шућет’!

Слави се слава, Свети Игњатија. Дједа-Илија и баба-Босиљка с 
фамилијом и гостима сједе з’_асталом и баш уж’нају. Сваки дан је кроз 
њијев’ авлиј’ пролаз’ла једна Циганчица. Прође кроз авлиј’, онда кроз_башчу 
до другог сокака и брзо_ј’ код своје куће. Так’ и зимом и љетом. Пролази 
и сад кад је слава, па_ј’ ред да честита дједа-Илиј’. Уђе она унутра и 
честита им.

- Дај јој комад леба и меса и колача нек једе ил’ нек понесе, как’ оће – 
каже дједа-Илија баба-Босиљки.

И стварно њој баба-Босиљка да нешт’ да 
једе, а она сједне са стране и слуша как’ се дивани. 
У један ма’ умијеша се и она у диван:

- Деда-Илија, деда-Илија, знаш шта је 
Миса[340] радила?

Дједа-Илија је погледа строго и онак’ на њу 
да шути, да не дивани.

Није било мал’, а она опе’:

- Деда-Илија, знаш шта је Миса радила?

Дједа-Илија зна да ће казат’ нешт’ макар_
шта и опе’ на њу оч’ма да шути. Шуте и гости, 
ал’ једва чекају да виде шта ће сад бит’, чим су 

вид’ли да је овај шутка и не да да дивани. Кад је Циганчица исто питала не 
знам који пут, једна од гошћи, која није вид’ла да_ј’ дједа-Илија Циганчиц’ 
ушуткиво, већ је мислила да је није чуо од дивана, упита је мјесто дједа-
Илије:

- Уј, а шта_ј’ бар рад’јо?

- Вато је жену за гола п...!

- Не’ш шућет’, Бога ти циганског! – дрекну дједа-Илија, а гости  
у_смиј.

- Јесте вид’ли сад! – каже он гостима кад су се престал’ смијат’. – А 
ти, да те више нисам чуо да лајеш ил’ ћу те итнит’ с тријема у_снијег.

Вражији	голуб	и	божији	чарапак

Некад кад би Болманци вид’ли више људи за које сматрају да_с’ лош’, 
мршаве и грбаве крнке ил’ уопште нешт’ што не ваља на једној рп’, казал’ 

[340] Знаш шта је Миса радила? – искварено: знаш шта је Мишо радио?

Slika	274	–	Milić Radišić 
(1902-1915), sin Živana 
Vaj’nog i Natalije i brat 
Ljeposave Radišić
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би: “Ко да и’ је вражији голуб биро” ил’ “ко да и’ 
је вражији голуб дон’јо”.

Но, кад за неког кажу да ј’ “вражији”, то_ј’ 
више нал’ко на фал’, још мал’ па нешт’ добро и 
лијепо.

Псоват’ није ни добро ни лијепо, ал’ псовало 
се.

Псовало се как’ се псовало. Неки ово, неки 
оно, а неки су се чак надметал’ ко ће смислит’ 
неку нову псовку па се неко сјет’јо да псује и 
“божији чарапак”. Некима који_с’ то слушал’ 
још је то било смијешно.

Кад су бил’ “вражији”.

Из	Болмана	Стево

Неки Стево из Болмана (и његово друштво) 
нис’ ћел’ ић’ ниђе на прело у_Болман’, досад’ло им 
већ, и једамп’та ајд’ иду он’ на прело у Бреме[341]. 
Крену он’ так’, преко Мајшки’ Међа i Петарде[342], 
па према Бремен’.

Уват’јо се већ мрак док су дошли, а 
некак’ се и наоблач’ло, па што кажу “мрак ко у 
гујци”. Шта ће сад? Ту_с’ па сад иду на прело. 
Виде свјетло у једној кућ’ и ђе се њи’ некол’ко 
трномећу[343] по_тријем’ и да ту није сам чељад 
из_куће, већ да ту нешт’ има. Прело, шта ће 
друго бит’, мисле. Запјевају он’ кад су дошли 
близ’: “Скупиле се цурице на прело, њима иде из 
Болмана Стево!”

- Пјевамо ми так’ и ајд’ идемо унутра – диван’јо_ј’ послије исти тај 
Стево. – Кад ја унутра, а то мрт’ац! Сви се он’ избекар’ли[344] и заблен’ли 
у нас. Нисмо ми стигли ништ’ казат’, тол’ко смо се препал’ да не знам ни 
как’ смо побјегли отале, сам’ знам да смо бјежал’. И ми бјеж’, бјеж’, бјеж’, 
по том мрак’, и нисмо се сустављал’ све док нисмо упал’ у Даровац[345].

[341] Бреме – Беременд у данашњој Мађарској.
[342] Петарда - Барањско Петрово Село.
[343] Tрнометат’ се – стално пролазити тамо-овамо и сметати другима.
[344] Избекар’ти се – избекељити се, избечити се.
[345] Даровац – канал са западне стране Болмана.

Slika	275	– Milan Mijatović 
(1929-1971)

Slika	276	–	Jovo Popović 
(1875-1921), izbjeglica iz 
Bremena
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Задњи	виноград
По чем’ бијо познат, по чем’ не бијо, Болман 

није бијо познат по виноград’ма, а све’дно се 
један дио атара зове Виногради[346] ђе_с’ некад 
бил’ сами виноград’. Зове се тај дио и данас так’, 
иако одавно ту нема ни једног винограда. Нис’ 
виноград’ бил’ сам’ на тој виноградској лениј’, већ 
и’ је било свуда по_атар’, обично ђе_ј’ неки бријег.

Виноград’ма се није бав’ло све село, већ 
сам’ неке фамилије. Неки_с’ имал’ винограде и 
по Барањској планин’, обично око Моноштора и 
Брњевара.

Ако_ј’ било винограда, значи било_ј’ и 
грожђа, а онда_ј’ било и пудар’не. Но, виноград 
није за сваког па како_с’ одлаз’ли стари људ’, 
нестајал’ су и њијев’ виноград’, један по један.

Задњи виноград кога се сјећам у болманском 
атар’ бијо је онај дједа-Илије Јанковића – 
Ђукана.[347] Некад, док сам бијо дијете, па идемо 
на_коли’ пред_јесен крај дједа-Илиј’ног винограда, 
пуно пута нас је он вид’јо и викно:

- Стан’те мал’! Чекајте мал’! Имам већ 
зрелог грожђа за дјец’. Са’_ће Саво донијет’!

Сустави тата коње, а Саво[348] стварно 
носи грожђа.

Кад дође вријеме за бербу, поведу и нас дјец’.
С год’нама су остар’ли и дједа-Илија и 

његова жена Босиљка, Бременкуша родом и Банкуша раним животом[349], 
и нис’ могли радит’ виноград па_с’ га извад’ли.

[346] Виногради - дио болманског атара сјеверно од села, између Ђукиша и Чиклука. 
Протеже се од Болманског споменика према истоку, гдје је терен нагнут према југу. На 
катастарским мапама тај дио спада под име Чиклук. 

[347] Виноград дједа-Илије Јанковића налазио се у западном дијелу рудине Код 
гробља, уз ленију која од Болмана води према Чиклукама, на благој падини окренутој 
према југу.

[348] Саво – син Илије Јанковића – Ђукана, зван Саво	Клапац. Видјети и напомену 
број 200 на 455. страници.

[349] Баба-Босиљка је била родом из породице Станисављевић. Рођена је Бремену 
(Беременду) па је зато Бременкуша, а кад се породица након Првог свјетског рата 
преселила у Бан (Поповац) постала је Банкуша. Бан је село познато по виноградарима и 
винарима.

Slika	277	–	Drago Kovačević 
(umro prije 1940)

Slika	278	–	Vojin Popović 
(1910-1929)
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Ако се већ не мож’ имат’ виноград, мож’ 
се имат’ пар чокота неђе у_башчи и лоза пред_
кућом у тријем’ да могу откин’ти који грозд, 
онак’ чисто од жеље, кад прође Приображење и 
дође јесен.

Грунт ђе_ј’ жив’јо дједа-Илија Јанковић од 
старина_ј’ припадо фамилиј’ Коцкар. Данас там’ 
нема никог, а авлија_ј’ у_парлог’. Остала_ј’ једино 
она лоза изнад тријема, ал’ је и она подивљала па 
се једним струком попела на_кров, а другим ушла 
у довратак и заклон’ла улазна врата у_кућ’.

Ледари

- А, било_ј’ свакојаки’ година – обично_с’ 
почињал’ старији људ’ приповиједање кад и’ 
питаш како_ј’ некад било. – Највише смо се 
бојал’ да нам лед не потуче жито прије жетве. 
Год’на_ј’ увијек онака кака_ј’ жетва јер кол’ко 
има жита, тол’ко има и леба!

Ујесен се сијало жито, а у_Болман’ се 
свет’ло о_Ђурђев’. Кад се жито свет’ло, некад 
се и литија нос’ла по_сел’, некад и у_атар. 
Обично се мал’ накоси од лијепог жита и сви се 
заките житом и онда се крене нос’ти литиј’.

* Спремање за жетву

За жетву се спрема кад се сврши копање 
кокуруза. Прво се морало плести ужад којом су 
се везал’ снопов’. Ужад се плела од шаша, плел’ 
су је сви који_с’ стигли, а највише старији људ’ и 
жене који_с’ бил’ код_куће.

Жетва мож’ почет’ кад је жито зрело, а кад је зрело то опе’ зависи 
од тога кака_ј’ год’на.

Некад је бијо обичај да се зову и мобе, ал’ давно, још из времена кад 
се зидала црква. Кад би се звала моба, бијо је обичај да се цркви приложи 
неки ситни дар. Но, мобе су се звале више за друге послове, кад се прави 
кућа, штала ил’ так’ нешт’, а не за жетву.

Неке фамилије нис’ морале никога зват’, било и’ је дост’, а неки_с’ 
морал’ имат’ надничаре ил’ су им помагал’ други.

Slika	279	–	Stevan 
Manojlović (1899-1920), 
umro kao vojnik u Nišu

Slika	280	–	Vojin Kupinić 
(1916-1945), poginuo kao 
borac 51. divizije NOVJ
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* Жетва “кос’цом”

Жело се српом, а у Болман’ 
нис’ казал’ срп, већ “кос’ца”. Жање 
се полак’ да се не отресе зрно. Онда 
се веже у сноп, а снопов’ се слажу у 
кладњеве и крстове[350]. По томе се 
гледало кол’ко_ј’ ко моћан и богат, 
кол’ко има крстова жита.

Кад жито мал’ одстоји у 
крстов’ма, онда га треба вријећ’, 
врш’ти. У стара времена врш’ло се 

на гувну. Дио болманског атара и данас се зове 
Гувно. Врш’ло се сас волов’ма ил’ коњ’ма. Жито 
се чувало на таван’ ил’ у_амбар’, слама се слагала 
у_камар’, а пљева у пљевњак.

* Жетва косом
Е, а онда су се промијен’ла времена. Почело 

се, мјесто кос’цом, жет’ косом.
Неки људ’ нис’ вољел’ то што се жито 

жање и косом и нис’ баш вољел’ оне који_с’ жел’ 
косом, чак су им се спрдал’ па_с’ и’ звал’ ледар’ма.

На кос’ се ставља “кука” да се покошено 
жито боље слаже. Иза косца иде руковедач, иза 
руковедача везач. Руковедач слаже покошено 
жито у сноп, а везач веже сноп. Обично_j’ 
руковедач била жена и некада_ ј’ и сама везала 
снопове, а некада_ј’ бијо и везач, обично неко 
од старији’ људи који више ниje могo читав 
дан кос’ти. Неки_с’ опе’ вољел’ да_ј’ сноп добро 
свезат, не макар_как’ па да се одвеже и распе 
док се вози, зато_с’ имал’ и везаче.

Кад се вид’ло кол’ко_ј’ брже жет’ косом, 
нег’ кос’цом, неки_с’ ома прешли на нови начин 
жетве, неки послије, а неки опе’ нис’ дал’ ни да 
коса дође близ’ док је жетва. Так’ шта он неће 

рад’ти, жеће се онак’ како_ј’ се и досад жело “док су жив’, а послије, што 
вам драго”. Ти који нис’ дал’ да се жање косом оне који_ с’ жел’ косом, 
како_ј’ већ казато, звал’ су ледар’ма.

[350] У кладњу је обично било десетак снопова, а два кладња су се бројала као крст.

Slika	281	–	Vršidba na gruntu Milorada Bo-
janina (Bolman, oko 1965)

Slika	282	–	Jelena i Vida 
(Bolman, 1927-1928)

Slika	283	–	Branko Ivančević 
(1924-1944. ili 1945)
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- Шта ти мислиш! Так’ млатит’ косом по_жит’, све’дно ко_кад 
туче лед. Како_б’ так’ рад’ли! Лагано_ј’ помлатит’ га па нек га нема. 
А-јак! – нис’ он’ ћел’ так’ радит’, а онај ко оће, нек ради.

Мал’-помал’ па_с’ сви почел’ 
жет’ косом, а стари начин жетве се 
полако заборављо, ко и стари начин 
вршидбе и испаде да_с’ сад сви бил’ 
ледар’. Старији људ’ су вољел’ оно 
своје из младости, од некад, држал’ 
су то, што кажу, док је било њијево 
доба. Додуше, нис’ ни стари људ’ сви 
исто говор’ли. Неки_с’ попуштал’ 
млађима да млађи жетву и све друго 
раде по новом. Све има своје вријеме.

Онда су се појав’ле и вршал’це 
и мјесто вршења на гувну, врш’ло се вршал’цом у својој авлиј’. Да_б’ се 
могло вријећ’ вршал’цом, жито се морало довест’ у_авлиј’, а они који_с’ 
имал’ баш пуно жита, врш’ли_с’ неђе у_атар’, не у_сел’.

Како_ј’ некад бијо ред, тако_ј’ и сад бијо ред кад је дошло нешт’ 
ново.

* Вожење жита
Жито се воз’ло кућ’ кад мал’ одстоји у крстов’ма. Сваки домаћин 

имо_ј’ свој’ партиј’ која_ј’ му помагала у том послу, ко што_ј’ и он помаго 
другима из своје партије кад он’ возе жито. Обично_ј’ било троје с_
кол’ма кад се воз’ло жито, неђе и више. Мјесто “кратки’” кола, за вожњу 
жита прав’ла су се “дугачка” кола метањем чатлова, који помажу да се 
лакше направи воз и да буде сигурнији, да се не превали. Осим “дугачки’” 
кола, требало_ј’ имат’ и “дугачке” виле с два парошка за товарење и 
истоварање снопова.

Сваки договор око тога кад ће се воз’ти жито мож’ поквар’ти киша 
јер онда мораш чекат’ да се жито мал’ просуши. Ак’ нема кише, креће се 
рано уј’тру од њиве с које_ј’ газда наред’јо да се прво вози. Кочијаш прави 
воз, а треба му неко и за товарење. Кад натовари воз, кочијаш га вози 
у село и сам истовара, а камараш прави камар’. Камараш обично буде 
старији чојк који зна добро прав’ти камаре да послије за љетњи киша не 
закисну.

Камараш[351] мора знат’ кол’ко газда коме прави камар’ скупа има 
[351] Један од болманских камараша био је и дједа-Стеван Збрка. Видјети 

напомену број 31 на 18. страници.

Slika	284	–	Bolmanci i gosti prate polaganje 
vijenaca palim borcima u Bolmanu (mart 
1964)
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крстова. Онда зна кол’ка ће бит’ камара, кол’ко још има жита за довест’ 
и кад да почне завршават’ камар’. Завршетак камаре мора изгледат’ ко 
кућни кров так’ да се по њем’ кишница слијева на_земљу. Ак’ кишница улази 
у камар’, жито мож’ иструн’ти.

Обично кад се једамп’та окрене, кад сви довезу по један воз, а онај 
први чак довезе и два воза, буде ручак[352]. Зна се опе’ шта се прави за ручак 
кад се вози жито: печена шунка, штерц ил’ штерц сас трганцима.

Онда се наставља с послом све до уж’не[353]. За уж’ну буде гушчији 
паприкаш.

Увијек се гледало да се жито довезе за један дан, да камара не 
остане да није готова па да покисне. То так’ буде код обичног свијета, а 
код “газдурина” који имају пуно земље, а онда и пуно жита, све то траје 
дуже.

* Вршидба

Кад је жито код_куће у_амбар’, већ је сигурније и лакше. Треба сад 
сам’ чекат’ да дође вршал’ца. А вршал’ца крене од једног краја села и иде 
редом сокац’ма од_куће до_куће и свако врше кад на њега дође ред.

Кад се врше, опе’ треба помоћ так’ да дођу не сам’ они који_с’ 
помагал’ газди воз’ти жито, већ и други: комшилук, родбина, пријетељ’.

Уз вршал’цу, ил’ маш’ну как’ су је звал’ у_Болман’, иде и 
еливатор[354], који слам’ из маш’не баца на камар’, коју опе’ прави камараш, 
обично исти који_ј’ прав’јо и камар’ жита. Свака вршал’ца има своје 
раднике, а газда мора сам наћ’ камараша.

Жито се нос’ло у_амбар ил’ на таван. Амбар’ су бил’ од дрвета ил’ 
зидани, чак су неки газде амбаре имал’ и на чардац’ма зиданим од печене 
цигле. У једном дијел’ чардака бијо_ј’ амбар, а у другом дијел’ бил’_су 
кокуруз’.

За два ил’ три мјесеца након вршидбе опе’ се сије ново жито.

* Родне и неродне год’не

Шта ако лед потуче жито и ако жетва буде мања ил’ никака?Онда 
се узме оно што_ј’ остало вишка од родни’ година. Јер, ако има гладни’, 
има и родни’ година. За родни’ година, кад добро роди, мора се нешт’ 
остав’ти и за оне неродне год’не. Прав’ за_прав’ ријетко кад је било баш 

[352] Ручак – у Болману: доручак.
[353] Уж'на – у Болману: ручак.
[354] Еливатор – елеватор; строј у облику косог транспортера, који прихвата сламу из 

вршалице и преноси је на камару.
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да_ј’ лед потуко сав атар, увијек дио атара остане, а дио увати лед. Кад 
је вел’ка суша ил’ поплава ил’ кад буде нешт’ друго и жито не роди, морало 
се ић’ куп’ти жита и за брашно и за сијање.

Данас се опе’ све друкчије ради и нико више и не зна за ледаре. Сад, 
кад је све давно прошло, мож’мо сам’ штудират’ о том’ шта_с’ и ко_с’ 
то бил’ ти ледар’. Који_с’ бил’ већи ледар’: они који_с’ бран’ли да се жито 
коси косом ил’ они који_с’ жито кос’ ли косом?

Нешто_ј’ нал’ ко да_ј’ у_Болман’ било и одвише ти’ ледара!

Прошло,	ко_кад	никад	није	ни	било

- Кажем ја теб’, зачас ће живот проћ’ – диван’ли_с’ кадгођ Болманци 
– док си удар’јо дланом о длан.

Кад једамп’та остари, па више није ни за каки посо, онда има кад 
узет’ сточић па сјест’ пред_авлиј’ и гледат’ на сокак. Кад мал’ боље 
проштудира, испрат’јо_ј’ скоро све оне с којима_ј’ некад ишо у_шкул’, с 
којима_ј’ момково и игро у_кол’ па нема више с киме поштено ни сјест’ 
на_клуп’ пред_авлијом.

У ком год да_с’ болманском сокак’, виђећеш 
празне куће, авлије зарасле у_трав’, струшите 
тарабле и порте, најерене оџ’ке, бунаре и шупе, 
оне који се још нис’ струш’ли од времена. Гледаш 
па све мислиш: Боже, је_л’ то она иста кућа ђе 
некад, кад су бил’ свечар’ ил’ на Петрово, нис’ 
мого ућ’ у_авлиј’ од кола и коња, гостију, банде 
која_ј’ свирала, граје и весеља! Је_л’ то оно исто 
село, ђе_с’ некад мого о_Бож’ћу ић’ у цркву у 
кавезлијској[355] кошуљ’ и још ти је била врућина, 

да се све љуљало, кол’кој свијета било?

Ил’ с прољећа, кад се сије кокуруз и друго, па се свијет размили по_
атар’, на све стране кола и коњ’, једни ору и дрљају, други већ сију па се 
онак’ довикују и поздрављају једни друге. Кад стану на_крај’, понуде једни 
друге ракијом ил’ вином, ко већ шта има.

Некад се ишло помагат’ у_копањ’ и у_жетви код они’ који имаду 
пуно. Па кад се вози жито, видиш иде воз за возом, не знаш који_ј’ већи и 
који_ј’ боље натоварит.

А једва сви чекају да дођу Ускрс и Дове. А тек Петрово! Па и младо и 

[355] Кавезлије – врста танке памучне или свилене тканине домаће израде (Милан 
Дворнић, Ој Видово, Видово, стр. 194).

Slika	285	–	“Najereni bunar, 
šupa i avlija zarasla u trav’” 
(Bolman, 2009)
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старо изађе на_сокак, онак’ лијеп’ спремит’. Једни играју у_кол’, други се 
шетају, људ’ обично стоје и диване ил’ оду у_бирцуз нешт’ поп’ти.

Е, да. Није то више оно исто село, сам’ се исто зове. Боже мој, па 
све и мора проћ’, све има свој вијек, дашта_с’ казал’ стари људ’ : “Нећеш 
валд’ остат’ за_сјеме!”

Истина, над селом се издиже торањ оне исте цркве у којој су се 
кадгођ крштавал’, вјенчавал’ и с које је звоно оглашавало да и’ више нема. 
Још увијек се с тог истог торња чује звоно на_Бадњак у шест сати увече 
и вертеп који кроз село поја “Рождество”.

А ко_кад си још јуче бијо млад па кад отац и мат’ крену на њив’, 
док он’ сједе на коли’, ти затвараш капиј’ за_њима па им манеш руком 
да се не сустављају, већ скочиш у шарагље. На њив’, опе’, док лежиш у_
трав’ да мал’ отпочиваш послије уж’не, гледаш как’ се шева диже увис 
и пјева: “Идем Бога тућ’, идем Бога тућ’”, а кад се спушћа дољ’  пјева: 
“Заборав’ла сам ћул’[356], заборав’ла сам ћул’!”

И све ко_кад’ је било јуче. Данаске, то_ј’ нешт’ сасвим друкчије.

Оно од_некад је прошло, ко_кад никад није ни било!

[356] Ћула – “батина са чвором на горњем крају, буџа, кијача, тољага” (Речник МС).

Slika	286	–	Ispraćaj (Bolman, 1974)



                   535KRSNE SLAVE U PAROHIJI BOLMANSKOJ

КРСНЕ СЛАВЕ У ПАРОХИЈИ 
БОЛМАНСКОЈ (ПРЕМА СТАЊУ ИЗ 

1896. И 1999. ГОДИНЕ)
Крсне славе су набројане од почетка до краја литургијске године, 

тј. од 14. септембра текуће до 13. септембра сљедеће године.

Крсна слава 
(стари / нови 

календар)

Породице

1896. година 1999. година

Свети Јоаким и Ана 
(9. IX. / 22. IX.)

Чампара

Михољдан 
(29. IX. / 12. X.)

Манојловић, 
Радојчић, Виљанац

Костадиновић, 
Поповић

Свети апостол Тома 
(6. X. / 19. X.)

Штучић Мартиновић, Штучић
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Свети Сергије и 
Вакхо – Срђевдан 

(7. X. / 20. X.)

Ковачевић

Света Петка 
(14. X. / 27. X.)

Јанковић

Свети Лука 
(18. X. / 31. X.)

Кувежданин Кувежданин

Крсна слава 
(стари / нови 

календар)

Породице

1896. година 1999. година
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Крсна слава 
(стари / нови 

календар)

Породице

1896. година 1999. година

Свети Димитрије – 
Митровдан 

(26. X. / 8. XI.)

Буха, Лазаревић

Свети Аврамије 
(29. X. / 11. XI.)

Бајић

Свети Козма и 
Дамјан 

(1. XI. / 14. XI.)

Клобучар
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Крсна слава 
(стари / нови 

календар)

Породице

1896. година 1999. година

Аранђеловдан 
(8. XI. / 21. XI.)

Чварковић, Хорват, 
Поповић, Радишић, 

Вилић, Вудраг

Бранковић, Ћук, 
Дулић, Хорват, 

Павичић, Радишић

Свети Стефан 
Дечански 

(11. XI. / 24. XI.)

Вељковић

Свети Никола 
(6. XII. / 19. XII.)

Анђелић, Болманац, 
Доброкес, Габошац, 

Голубовић, 
Петровић, Поповић, 

Радомировић, 
Сечујац, Страхињић, 
Страјнић, Васиљевић

Аћимовић, Анђелић, 
Болманац, Цвијановић, 

Девић, Доброкес, 
Драгојловић, 

Ђукић, Грујић, 
Хорват, Јеличић, 

Ковачевић, Марковић, 
Маровац, Мијатовић, 

Миличевић, 
Миоковић, Мрђа, 

Наумовски, 
Недић, Николић, 

Нинковић, Пауновић, 
Петровић, Поповић, 
Радомировић, Рожа, 

Вучић, Вуковић, 
Звонарић
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Крсна слава 
(стари / нови 

календар)

Породице

1896. година 1999. година

Свети Игњатије 
(20. XII. / 2. I.)

Јанковић Јанковић, Митровић

Свети Стефан 
(27. XII. / 9. I.)

Бојанин, Бошњак, 
Дмитрић, Иванчевић, 

Парабак, Пашић, 
Суботић

Бојанин, Ћирић, 
Дадић, Дмитрић, 

Ђекић, Ђукић, 
Ђурђевић, Иванчевић, 

Малиновић, 
Михајловић, 

Недић, Папрић, 
Петров, Петровић, 

Семберовић, Увалић

Свети Василије 
Велики 

(1. I. / 14. I.)

Цицак
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Крсна слава 
(стари / нови 

календар)

Породице

1896. година 1999. година

Свети Јован 
(7. I. / 20. I.)

Бошњак, Дорић, 
Хорват, Коцкар, 

Лалић, Радојчић, 
Саркањац, Суботић, 

Вакањац

Благојевић, Бошњак, 
Дорић, Хаџић, Коцкар, 
Крчмар, Марјановић, 

Митровић, 
Млинаревић, 

Поповић, Радојчић, 
Савић, Секанић, 

Симић, Стојановић, 
Шимуновић, 

Томашевић, Вилић, 
Вишекрунић, Вуковић

Свети Атанасије 
(18. I. / 31. I.)

 

Стајевић Стајевић

Свети Трифун 
(1. II. / 14. II.)

Опанчар
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Крсна слава 
(стари / нови 

календар)

Породице

1896. година 1999. година

Свети Симеон 
Богопримац 
(3. II. / 16. II.)

Наранџић Антић, Дворнић, Татић

Лазарева субота Јанић, Зундановић Милошевић

Ђурђевдан 
(23. IV. / 6. V.)

Бијелић, Бошњак, 
Ђурић, Газдић, 
Грујић, Колар, 

Ковачевић, 
Ковјанић, Кресић, 

Купинић, Марковић, 
Мишљеновић, 

Обрадовић, 
Стојковић

Бијелић, Чубрило, 
Десанчић, 

Драгомировић, 
Ђаковић, Ђурић, 

Газдић, Јакић, Керкез, 
Колар, Кузмановић, 

Лачанин, Лазић, 
Лончар, Марковић 

Мијатовић, 
Миодраговић, Недић, 
Новаковић, Поповић, 

Ратковић, Стјепановић, 
Сујић, Тркуља, 

Вуковић
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Крсна слава 
(стари / нови 

календар)

Породице

1896. година 1999. година

Свети Илија 
(20. VII. / 2. VIII.)

Марковић

Свети Пантелија 
(27. VII. / 9. VIII.)

Прерадовић Јоргић, Прерадовић, 
Станковић, Татарин
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БОЛМАН У СЛИКАМА

Slika	287	–	Novi Bolman pod snijegom (decembar 2007)

Slika	288	–	Pogled prema Aršanju u Mađarskoj (Bolman, Badnjak 2007)
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Slika	289	–	Bijelićeva lipa u centru Bolmana u zimsko doba (decembar 2007)
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Slika	290	–	Vijenci na oštećenom spomeniku borcima Bolmanske bitke (mart 2007)

Slika	291	–	Žito (Bolman, maj 2007)
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Slika	292	–	Centar Bolmana (avgust 2011)

Slika	293	–	Pred zalazak sunca na Veliku Gospojinu 2011.
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Slika	294	–	Novi ikonostas (Bolman, 2006)



548

Slika	295	–	Djevojke i momci (članovi folklorne sekcije SKD-a “Prosvjeta”, Pododbor 
Jagodnjak) u narodnoj nošnji baranjskih Srba (Vera kod Vukovara, maj 2005)

Slika	296	–	Gornjanski sokak (Ulica Ankice Dobrokes; juli 1981)
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Slika	297	–	Deklamacije na proslavi Svetog Save, pogled s koroša (Bolman, 2006)
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Slika	298	–	Krst u Majškim Međama s litijama (Majške Međe, 2007)

Slika	299	–	Gosti na osvećenju novog ikonostasa (Bolman, 2008)
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Slika	300	–	Kod Krsta iza Crkve – II. (Bolman, 1941)

Slika	301	–	Posljednje kuće u romskom naselju (Bolman, 1982)



552

Slika	302	–	Šarena ćuprija (Bolman, 1982)

Slika	303	–	Fudbalski klub “Jovan Lazić” (Bolman 1970)



                   553BOLMAN U SLIKAMA

Slika	304	–	Društvo u Bogdinom bircuzu (Bolman, oko 1960)

Slika	305	–	Učitelj Stanko Stefanović s učenicima (Bolman, 1937)
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Slika	306	–	Kod Krsta iza Crkve – I. (Bolman, 1941)

Slika	307	–	Predstava “Hasanaginica” u Bolmanu 1959. godine
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Slika	308	–	Razred (Majške Međe)

Slika	309	–	Sofija Mrazovski s učenicima (Bolman, 26. mart 1962)
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	Slika	310	–	Tri slike “Iz sjećanja na Bolmansku bitku” i njihov autor Vladimir – Vlade 
Stojković (Bolman, 1960)

Slika	311	–	U bircuzu kod Obrlendera (Novi Bolman, 1960)
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Slika	312	–	Četa izviđača “Sava Kovačević” (Bolman, 1976)

Slika	313	–	Imenjaci Đorđe i Đorđe (Bolman, oko 1980)
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Slika	314	–	Treći i četvrti razred Osnovne škole Bolman 1936. godine
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Slika	315	–	Pismo Melanije Šević (Bečej – Bolman, mart 2012)
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Slika	316	–	Uspomena (Bolman, Petrovo 1937)
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Slika	318	–	Pred dućanom Stanoje Bojanina (Bolman, 193?)

Slika	317	–	Matijini (Bolman, 5. juna 1934)
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POZNATI BOLMANCI
Dr. sc. STEVAN BOJANIN (1921-1997)
šumarski stručnjak, redovni profesor Šumarskog fakulteta 
u Zagrebu

Stevan (Stevo) Bojanin rođen je u Bolmanu 1. 
maja 1921. godine. Otac mu se zvao Mito, mati Ljuba 
(rođ. Kosić), a bavili su se poljoprivredom. Kuća im je 
bila u tzv. “Isajlovom sokaku” (poslije Drugog svjetskog 
rata nazvanom Ulica Žikice Jovanovića Španca), a i sama 

njihova porodica bila je jedna od “Isajlovih”, što je nadimak nastao po jednom 
od njihovih predaka. 

•	Osnovna	škola	i	gimnazija
O školovanju svoga strica Stevana Bojanina priča nam Bolmankuša 

Ankica Stojanović (rođ. Bojanin): “Nakon što je 1932. godine završio 
četverogodišnju osnovnu školu u Bolmanu, Stevo je želio nastaviti školovanje 
u gimnaziji, a roditelji, koji su već bili stariji, željeli su da ostane kod kuće i da 
se bavi poljoprivredom. On je, međutim, bio uporan i nije htio ostati kod kuće 
pa je otišao u Manastir sv. Joakima Osogovskog kod Krive Palanke. Tamo je 
bio kratko vrijeme, razbolio se jer mu nije odgovarala klima, pa su ga prebacili 
u Manastir Grgeteg na Fruškoj gori, gdje je – pred Drugi svjetski rat – proveo 
dvije godine. U manastir nije otišao s namjerom da bude kaluđer, nego da uči pa 
je, na poziv tadašnjeg bolmanskog paroha Milorada Mihajlova i obećanje da 
će ga podučavati kako bi završio gimnaziju, napustio manastir i vratio se kući u 
Bolman.

Nakon povratka u Bolman, nastavlja učiti privatno te – i pored rata i 
mađarske okupacije Baranje i Vojvodine – vanredno polaže ispite u Srpskoj 
gimnaziji u Novom Sadu. Uskoro je bio regrutovan u mađarsku vojsku s ratnim 
rasporedom u Njirbatoru (Nyírbátor), gradu udaljenom 260 km istočno od 
Budimpešte. Dobro je znao mađarski jezik, a usto je imao i dobrog kapetana, 
koji ga je razumio i omogućavao mu da i u vojsci uči, obično noću, čak i na 
straži, pa ga puštao da odlazi u Novi Sad i polaže ispite. Iz vojske se kući vratio 
bolestan, upravo u vrijeme Bolmanske bitke u martu 1945. godine. Roditelji su 
mu u to vrijeme izbjegli u Kozarac, a on - ozbiljno bolestan (što kažu u Bolmanu 
za umrijet’) - boravi kod sestre u Belom Manastiru (tada Pélmonostoru). Uspio 
se izvući iz bolesti i u jesen 1945. upisati Mešovitu realnu gimnaziju u Somboru. 
Sedmi razred gimnazije završio je redovno, nakon toga – do oktobra 1946. 
godine – osmi razred završava vanredno, potom polaže veliku maturu te se 
iste godine upisuje na Šumarski odsjek Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u 
Zagrebu (biološki smjer).
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•	Studij	i	prvo	zaposlenje

Školovanje mu nije bilo lako. Njegov otac Mito (ili Bráto kako smo mu 
govorili), nije htio ući u seljačku radnu zadrugu pa su im nove komunističke 
vlasti sve odnijele, tako da dvije-tri godine čak nisu imali ni svinje za smok, 
a moj stric Stevan zbog toga nije imao pravo na stipendiju. Brátu su na kraju 
vlasti zatvorile u zatvor Lepoglavu jer je bio uporan u tome da neće u zadrugu 
i da ne da svoju zemlju. Bolmanci Mitar Jeličić i Mile Zdjelarović savjetovali 
su tada njegovu ženu Ljubu da uđe u zadrugu kako bi im sin dobio stipendiju, 
što je ona i učinila pa je Stevo dobio stipendiju, koja mu je omogućila da nastavi 
školovanje i da na kraju i završi fakultet. Studentska menza u to je vrijeme bila 
vrlo loša pa su mu pomagali i drugi. Sam je govorio da bi umro od gladi da nije 
bilo Brátinih paketa i paketa moga oca Nikole Bojanina. Osim toga, da nije bio 
tako uporan i toliko željan učenja, ne bi uspio završiti gimnaziju i fakultet.”

A fakultet je završio u martu 1951. godine. Od 15. V. iste godine bio 
je zaposlen u Saveznom lovno-šumskom gospodarstvu “Košutnjak” u Bilju 
(Baranja), u odjelu za uzgajanje i uređivanje šuma. Prva tri mjeseca 1952. godine 
bio je upravitelj Šumarije u Bilju, a onda je, po vlastitoj želji, premješten u 
Šumsko gospodarstvo “Spačva” u Vinkovcima. Nekoliko mjeseci 1952. godine 
zamjenjivao je odsutnog upravitelja Šumarije Oriovac. Nakon što je rasformirano 
to šumsko gospodarstvo 1954. godine, premješten je u Šumarski inspektorat u 
Vinkovcima, a u maju 1956. u Sekciju za uređivanje šuma u Vinkovcima.

•	Sveučilišna	karijera

Za asistenta iz predmeta Iskorišćivanje šuma u Zavodu za tehnologiju 
drva Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu izabran je 1956. godine. 
Školskih godina 1958/59. i 1959/60. predavao je kao honorarni predavač 
predmete Organizacija i poslovanje šumske privrede i Knjigovodstvo.

Godine 1963. odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Istraživanje 
potroška vremena kod smolarenja crnog bora francuskom metodom na 
zagrebačkom Šumarskom fakultetu (koji se 1959. osamostalio). Za docenta 
iz predmeta Eksploatacija šuma na Drvno-industrijskom odjelu Šumarskog 
fakulteta izabran je 1965. godine. Kao stipendista finske vlade od februara do maja 
1966. godine boravi u Helsinkiju na studiju iz problematike eksploatacije šuma 
u Institutu za šumarska istraživanja. Godine 1971. izabran je za izvanrednog, 
a 1976. godine za redovnog profesora iz predmeta Eksploatacija šuma, a 
1981. preuzima i predmet Iskorišćivanje šuma. Od 1981. godine predstojnik 
je Katedre za iskorišćivanje šuma na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, voditelj 
poslijediplomske nastave iz znanstvenog područja Iskorišćivanje šuma te 
predavač određene grupe predmeta na poslijediplomskoj nastavi.
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Bio je član Matične komisije za poljoprivredu, prehrambenu tehnologiju 

i šumarstvo Zajednice sveučilišta Hrvatske, član Jugoslovenske komisije za 
saradnju sa SEV-om, član uređivačkih odbora časopisa Šumarski list i Drvna 
industrija, član užeg redakcijskog odbora časopisa Mehanizacija u šumarstvu 
te član raznih drugih komisija, odbora i savjeta. Od 1987. godine bio je 
potpredsjednik komisije Šumski radovi i tehnika pri UIFRO-u (International 
Union of Forest Research Organizations). Učestvovao je na naučnim 
savjetovanjima i simpozijima u zemlji i inostranstvu.

•	Naučna	djelatnost

Naučna djelatnost Stevana Bojanina vezana je za problematiku 
iskorištavanja šuma i uvođenje i primjenu mehanizacije u iskorištavanje šuma. 
U istraživanjima primjenjuje vlastite ili modificirane naučne metode, uključujući 
i studij vremena kao važnu komponentu pri naučnom rješavanju problematike 
u iskorištavanju šuma. Proučavao je i količinske odnose drvnih sortimenata te 
gubitke koji nastaju pri sječi i izradi drva u šumi. Naročito se ističu radovi koji 
se odnose na jelovinu kao našu najvažniju vrstu četinjača i hrastovinu lužnjaka 
kao našu najvredniju listaču. Bavio se i istraživanjem u području iskorištavanja 
sporednih šumskih proizvoda, a njegovi radovi vezani za proces smolarenja 
donijeli su mu domaća i strana priznanja zbog proučavanja tehnologije dobivanja 
smole iz bijelog i crnog bora naučnim metodama.

•	Naučni	i	stručni	radovi

Autor je na desetine naučnih i stručnih radova te pozivnih referata na 
simpozijima iz područja mehanizacije šumskog rada u organizaciji Zajednice 
znanstvenih radnika iz područja iskorišćivanja šuma, šumarskih fakulteta 
i instituta Europe, na kojima je učestvovao 23 puta (od ukupno 29 održanih 
simpozija). Godine 1989. u znak priznanja za dugogodišnju saradnju odbor te 
Zajednice uručio mu je medalju “Heinrich Cotta”.

Bibliografija Stevana Bojanina broji oko 150 jedinica (naučnih radova, 
naručenih i odbranjenih naučnih studija, stručnih radova, udžbenika, elaborata, 
rječnika, priloga u Šumarskoj enciklopediji), kojima treba dodati i više izvještaja 
s raznih savjetovanja i simpozija te znatan broj prikaza naučnih i stručnih 
članaka i publikacija. Njegovi objavljeni radovi registrovani su velikim dijelom 
u djelu Forestry Abstracts, a također su registrovani u Bibliographie des forst- 
und holzwirtschaftlichen Schrifttums.

Publikacije u kojima je sarađivao: Šumarski list (1955, 1960, 1967-68, 
1970-71, 1974, 1978, 1980, 1985-86), Drvna industrija (1961, 1965-66, 1974-
75, 1979, 1982, 1987), Narodni šumar (1963), Radovi Šumarskog fakulteta i 
Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu (1964), Šumarski pregled 
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(1965), Šumarstvo (1969, 1987), Archiv für Forstwesen (Berlin 1970), Bilten 
Šumarskog fakulteta u Zagrebu (1971, 1984), Glasnik za šumske pokusa (1972, 
1975, 1988), Mehanizacija šumarstva (1976-83, 1976-87) i Erdészeti és faipari 
tudományos közlemények (Scientific publications of forestry and timber industry; 
Šopron 1986).

Djela koja je objavio: Norme i normativi u šumarstvu (suautor R. 
Benić). Zagreb 1966. – Sporedni šumski proizvodi (u: Šumarsko-tehnički 
priručnik. Zagreb 1966, 452-485). – Primjena domaće hidraulične dizalice 
HAK 7-Š “Tehnomehanika” Marija Bistrica kod utovara i istovara tehničke 
oblovine. Zagreb 1977. – Studij vremena i rada u eksploataciji šuma. Zagreb 
1977. – Rečnik iz oblasti iskorišćavanja šuma i šumskih komunikacija = 
Rječnik iz područja iskorišćavanja šuma i šumskih komunikacija = Slovar s 
področja pridobivanja gozdnih proizvodov in gozdnih komunikacij = Slovar 
od oblasta na iskoristuvanje na šumite i šumskite komunikacii = Wörterbuch 
der Forstbenutzung und der Forstkommunikationen = Dictionary of forest 
utilization and forest communications : srpski ili hrvatski – slovenski – 
makedonski – Deutsch – English (suautori: V. Jeličić, S. Nikolić, S. Todorovski, 
Z. Turk). Ljubljana 1980. – Glavni pravci razvoja tehnologije iskorišćivanja 
šuma (dobijanja drveta) za najzastupljenije nizinske i prigorske šume. Beograd 
1984. – Proučavanje rada. Zagreb 1987.

U znak priznanja za rad na visokoškolskom obrazovanju, Američki 
biografski institut (American Biographical Institute) uključio je Stevana 
Bojanina u svoju ediciju 5.000 Personalites of the World i nagradio ga svojom 
diplomom.[1]

Osim navedenog, bio je dugogodišnji član Eparhijskog upravnog odbora i 
crkvenoopštinskog povjerenstva u Zagrebu.

Nije bio oženjen i nije imao djece. U penziju je otišao 1. novembra 1990. 
godine, a umro je 1997. godine. Sahranjen je na groblju u Bolmanu 26. juna 
1997. godine.

[1] Literatura o Stevanu Bojaninu:
- Kauders, A.: Šumarska bibliografija I i II.
- *** Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860-1960. Šumarski fakultet. Zagreb 1963, str. 607-608.

- Jugoslovenski savremenici – Ko je ko u Jugoslaviji. Hronometar, Beograd 1970, str. 99.
- Šumarska enciklopedija, Zagreb 1980, str. 108.
- Piškorić, O.: Bojanin, Stevan. Hrvatski bibliografski leksikon, knj. 2, Zagreb 1989, str. 97.
- Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjige 1-5, Tutiz leksika d.o.o., Zagreb 1996-2000.
- http://www.sumari.hr/sumari/leks.asp?id=8862 Imenik hrvatskih šumara.
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MILIVOJ GRUJIĆ – ELIM (1929-2005)
likovni i primijenjeni umjetnik, redovni profesor 
Arhitektonskog fakulteta u Beogradu

O Milivoju (Miliću) Grujiću (u Bolmanu zvanom 
“Mil’ć Štuka”), priča nam Ankica Stojanović (rođ. 
Bojanin), čijoj su porodici Bojanin Grujićevi bili kumovi.

“Otac mu se zvao Milorad, a mati Evgenija, mislim 
da se djevojački prezivala Bijelić. Mil’ć je rođen 1929. 
godine u Bolmanu. Imao je sestru Jelicu, koja je udana u 

Osijeku. Osnovnu školu završio je u Bolmanu. Uvijek je znao dobro crtati. U 
sjećanju mi je ostao jedan događaj iz vremena dok sam išla u školu. Iako sam 
i sama znala crtati, nisam uspijevala dobro nacrtati konja pa mi ga je nacrtao 
Mil’ć.

•	Školovanje

Nakon osnovne škole, Mil’ć je išao u trgovačku školu i bio trgovački 
pomoćnik u Osijeku, u “Nami”. Pošto je znao dobro crtati, crtao je reklame 
i pisao parole o tadašnjim udarničkim radovima i omladinskim akcijama. Ti 
crteži su izlagani u izlogu “Name” pa ih je primijetio osječki profesor Griner[2], 
mislim da je predavao umjetnost u gimnaziji. Prepoznao je njegov talenat i 
došao se raspitati ko je crtao te crteže. Predložio je Mil’ću da nastavi školovanje 
jer je dobar crtač i jer ima talenta. Međutim, zbog neimaštine bilo mu je teško ići 
u školu i studirati, ali je ipak uspio.” 

Kćerka Ankice Stojanović Mirjana Stojanović-Vojnović, čija je biografija 
također uvrštena u ovo poglavlje, koja je dobro poznavala Milivoja Grujića, o 
njemu bilježi:[3]

“Nižu gimnaziju završio je u Osijeku, a srednju školu za primenjenu 
umetnost u Beogradu 1951. godine. Na Akademiji za primenjenu umetnost u 
Beogradu, na Odseku za dekorativno slikarstvo, diplomirao je 1954. godine. 
Odmah nakon diplomiranju javio se na konkurs i bio primljen za honorarnog 
asistenta na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, za predmete Slobodno 
crtanje i Osnovi grafike i slikarstva.”

•	Univerzitetska	karijera	i	umjetnički	rad

“Čitav svoj radni vek, 42 godine, Milivoj Grujić – Elim proveo je na 
Arhitektonskom fakultetu, izborom, najpre, za asistenta pa docenta i vanrednog 

[2] Možda je riječ o  Možda je riječ o Eduardu Grineru (1917-1998), koji je likovni rad počeo kao crtač 
stripova, a karijeru scenografa ostvario u osječkom i vinkovačkom kazalištu.

[3] Biografi ja Milivoja Grujića – Elima pripremljena za monografi ja o novom ikonostasu u  Biografija Milivoja Grujića – Elima pripremljena za monografija o novom ikonostasu u 
bolmanskoj crkvi, koja je u pripremi.
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profesora, da bi 1984. godine bila obavljena verifikacija njegovih stručnih i 
umetničkih ostvarenja pa je bio izabran za redovnog profesora Arhitektonskog 
fakulteta u Beogradu, gde je ostao do penzionisanja, 1995. godine.

Od diplomiranja, 1954. godine, pa do kraja života, pored predanog 
pedagoškog rada sa studentima na Fakultetu, Milivoj Grujić – Elim kontinuirano 
se i aktivno bavio primenjenom umetnošću i likovnom delatnošću, što mu je 
omogućilo da već 1956. godine postane član Udruženja likovnih umetnika 
primenjene umetnosti Srbije (ULUPUS-a), 1957. član Grafičkog kolektiva 
(GK), a 1961. godine član Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS-a), u 
čijem radu je aktivno učestvovao.

Njegovo stvaralaštvo bilo je prisutno u javnosti jer je imao 6 samostalnih 
izložbi, a na izložbama umetničkih udruženja u zemlji i inostranstvu učestvovao 
je 99 puta. Dobitnik je sledećih nagrada: Zlatna medalja na izložbi Primenjena 
umetnost u privredi i svakodnevnom životu, Beograd (1960); Zlatna igla ULUS-a, 
Beograd (1964); Otkupna nagrada na izložbi ULUS 68, Beograd (1968); Otkupna 
nagrada na Bijenalu jugoslavenske grafike, Zagreb (1970); Nagrada FOSS-a 
(Fakultetskog odbora Saveza studenata) Arhitektonskog fakulteta povodom 
Dana studenata (1974). Njegovi radovi nalaze se u sledećim kolekcijama: Muzej 
savremene umetnosti; Kabinet grafike JAZU (Zagreb); Kolekcija Grafičkog 
kolektiva; Likovna galerija u Baru; Likovna galerija u Subotici; Muzej u Bitolju 
i dr.”

•	Umjetnička	djela
“Bogat autorski opus Milivoja Grujića – Elima obuhvata raznovrsne faze 

i oblasti stvaralaštva: grafike različitog likovnog, stilskog i tematskog sadržaja, 
akvarele i dela likovne i primenjene umetnosti (grafički dizajn te opremu knjiga, 
izložbi i enterijera), a – kao posebne tematske celine – crteže i ikonopise.

Izuzetan poznavalac klasičnih grafičkih tehnikā: drvoreza, linoreza, 
bakropisa, bakroreza i dr. i poštovalac tih veština, u svom se stvaralaštvu tome 
i priklanja i do savršenstva razrađuje svoje, lično viđenje tematike koja ga 
zaokuplja. Istraživanja forme, boje, strukture i odnosa linija i površina te odnosa 
svetlo-tamno prisutni su na svim njegovim grafikama.

Zdravstveni problemi poslednjih godina njegovog života onemogućili su 
mu rad na onome što je činilo suštinu njegovog stvaralaštva – grafici. Okrenuo 
se crtežu i ikonopisu. Uradio je veliki broj izuzetnih ikona i crteža koji se nalaze 
u privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu.

Bio je oženjen Radmilom Mikašinović (1938), koja nije mijenjala 
prezime i koja je po zanimanju diplomirani sociolog. Nisu imali djece.

Milivoj Grujić – Elim preminuo je 26. jula 2005. godine i sahranjen je u 
Beogradu.”
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Dr. sc. SVETOMIR BOJANIN (r. 1932)
dječji psihijatar i profesor Defektološkog fakulteta u 
Beogradu

Svetomir Bojanin rođen je u Bolmanu 6. januara 
1932. godine. Otac Stanojе bio je poznati bolmanski 
trgovac, a mati Alinka učiteljica. Osnovnu školu završio 
je u Bolmanu, a srednju školu pohađao je u Novom Sadu i 
Somboru. Medicinski fakultet završio je u Zagrebu 1957. 
godine, a specijalizaciju iz neuropsihijatrije u Beogradu 

1964. Tokom školske godine 1966/67. proveo je jedan semestar na stručnom 
usavršavanju u Parizu, u timu prof. Lebovisija (Serge Lebovici) i u Psihološkoj 
laboratoriji “Anri Rusel” (Henri Roussel). Doktorsku disertaciju pod naslovom 
Disgrafija dece mlađeg školskog uzrasta kao dispraksička pojava odbranio je na 
Medicinskom fakultetu u Beogradu 1976.

•	Stručni	i	naučni	rad
Radio je u beogradskom Institutu za mentalno zdravlje (bio je i načelnik 

Odeljenja za decu i adolescente pri tom Institutu) te kao profesor Defektološkog 
fakulteta u Beogradu. Jedan je od utemeljivača neuropsihologije razvojnog 
perioda i znameniti dječji psihijatar.

U svom stručnom radu posvetio se psihijatriji djece i omladine, u koju je 
uveo čitav niz novinā. Jedna od njih tiče se socijalno-psihijatrijskog pristupa 
u psihijatriji razvojnog doba. U okviru toga pristupa organizovao je prve 
socioterapijske klubove za adolescente u našoj sredini (1964), kao i sektorsku 
psihijatrijsku službu po francuskom modelu, s kućnim liječenjem (1970), 
te prvu dnevnu bolnicu za djecu (1988). Na Beogradski univerzitet, u okviru 
redovnih studija na Defektološkom fakultetu, uveo je novu naučnu oblast – 
neuropsihologiju razvojnog doba – i stručnu aktivnost u rehabilitaciji zasnovanu 
na neuropsihologiji. Učestvovao je u pokretanju postdiplomske nastave na 
Medicinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti neuropsihologije, u okviru koje je 
predavao razvojnu neuropsihologiju.

U struku je uveo i istraživanja u oblasti disharmoničnog razvoja 
ličnosti, a posebno se bavio autizmom te je na tu temu objavio dvije knjige 
(s timom saradnika). U svom teorijskom radu prihvatio je fenomenološko-
egzistencijalistički smjer u dječjoj psihijatriji i prvi je u našoj sredini, sa svojim 
timom, pisao radove iz psihoterapije mladih i o pitanjima prevencije mentalnog 
zdravlja djece i omladine školskog uzrasta, zasnovane na tim teorijskim 
polazištima.[4]

[4] Podatke o radu dr. Svetomira Bojanina prikupila je Svetlana Tišma iz Belog Manastira, 
studentkinja psihologije u Beogradu, čija je majka Jovanka Tišma (djevojački Dorić) rođena 
u Bolmanu.
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•	Knjige

Svetomir Bojanin je pisac, sam ili u koautorstvu, više monografija iz 
područja dječje psihijatrije i neuropsihologije, kao i eseja posvećenih čovjekovom 
duhovnom razvitku:

Zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja u društvenoj sredini : 
sveobuhvatna psihijatrijska zaštita u opštini Stari grad. Beograd 1975. (suautori 
Predrag Kaličanin, Aleksandar Anđelković, Ljubinka Stojanović, Radmila 
Marinković) – Neuropsihologija razvojnog doba i opšti reedukativni metod. 
Beograd 1979. (dopunjeno izdanje 1985) – Opšta defektološka dijagnostika. 
Beograd 1981. (suautor Aleksandar Ćordić; dopunjeno izdanje 1997; treće 
izdanje 2011) – Socijalna psihijatrija razvojnog doba. Beograd 1988. (suautor 
Koviljka Radulović) – Škola kao bolest. Beograd 1990. (2. izdanje 1991; na 
Brajevom pismu u dvije sveske, 1991) – Duhovnost, psihijatrija i mladi. Beograd 
1994. – Autizam. Beograd 1997. (suautori Ivona Milačić i Mila Selaković) 
– Ogled o samosvesti. Beograd 1999. – Anti-stres holistički priručnik : sa 
osnovama akupunkture, mikrotalasne rezonantne terapije, relaksacione masaže, 
aerojonoterapije, autogenog treninga i svest. Beograd, 1999. (sa suautorima) – 
Defektološki leksikon. Beograd 1999. (sa suautorima) – Autizam danas. Beograd 
2001. (suautori Džek Pijašo i Nenad Glumbić) – Tajna škole. Novi Sad 2002. – 
Zašto postoje teškoće u učenju matematike? : [neuropsihološka interpretacija]. 
Beograd 2003. – Moral i mentalno zdravlje. Knj. 1, Kriza psihijatrijske misli 
danas. Banjaluka 2005. – Pod drvetom saznanja dobra i zla. Banjaluka 2008. 
(drugo izdanje Zemun 2011) – Gordijev čvor mladosti. Vrnjci, Manastir Kovilj 
2009. – Velika zabuna ili Kriza psihijatrijske misli, Beograd 2011. (prvo izdanje 
Moral i mentalno zdravlje. Knj. 1, Kriza psihijatrijske misli danas, 2005)�

Objavio je i veći broj članaka u različitim publikacijama.

Oženjen je i ima dvoje djece: kćerku Jelenu i sina Stanojа[5].

Проф.	др.	Светомир	Бојанин:

Школски	распусти	у	Болману	некада[6]

Ову књигу носим у себи већ деценијама. Зачета је некада давно, 

[5] Vidjeti bilješku o Stanoji Bojaninu na str. 597.
Monografije S. Bojanina:
- Selected Charters of Serbian Rulers : (XII-XV Century) : Relating to the Territory of Kosovo 
and Metohia. 1 / Tibor Živković, S. Bojanin, Vladeta Petrović. – Athens : Centre for Studies of 
Byzantine Civilization, 2000 – 151 str.
- Zabave i svetkovine u srednjovekovnoj Srbiji od kraja XII do kraja XV veka. – Beograd : 
Istorijski institut : Službeni glasnik, 2005. – 435 str.

[6] Светомир Бојанин, Уместо предговора, извод из уводног дијела књиге Гордијев 
чвор младости, 2. издање (u štampi).
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током мојих ђачких, касније студентских летњих распуста у Болману, када 
смо се сакупљали са свих страна, узнемирени оним што смо учили по 
разним школама, живећи у сасвим различитим срединама током школске 
године, упознавајући се са сасвим различитим светом. Дане сам проводио, 
најрадије, на мртвајама Драве, веслајући, с мојим другом Милованом [7], у 
похабаном аласком чамцу деда-Наце[8], уз разговоре о Богу, о томе како Га 
схватити, о правди, питајући се о тајни на којој је заснована, и о романима 
које смо читали.

Сећам се, лето је, Елим[9] је под својом пајтом, са које је мирисало сено, 
ту поред штале, сликао Свету Тројицу по великој округлој лименој подлози. 
Разговарали смо о техникама светло-сенка ренесансних сликара, о томе 
како сликом представити Бога, који је, уствари, невидљив, о обнављању 
болманског храма што беше у току и о моме стрицу Божи Бојанину[10]. Он 
је, нетом пре несреће, схвативши да се то каћушама гађа баш сама црква, 
због оног Немца који се врзмао по торњу извиђајући, ушао у храм и из 
олтара изнео Еванђеље, Часни крст, путир и епитрахиљ, како би имало 
чиме да се сахрањује и венчава, а даће Бог, и крштава после рата.

Када би се спустило вече, на клупи, под липом испред дућана мога 
оца, расправљало се о свему, највише о новим вредностима које су нам 
нудиле школе које похађамо, а које беху тако далеко од свега правог, 
истинитог, што смо, из својих породица, носили у свет. Ту, под том липом, 
суочавали смо се, заправо, са питањима о смислу живљења.

Из тог Гордијевог чвора наше младости, тамо касније, мало се ко 
извукао сасвим до краја. Неки су ту остали, за сва времена, ослушкујући 
тајну живота и смрти, као шкољку прислоњену на ухо, очекујући бар неки 
знак како би га укључили у наша логичка разумевања до којих смо били 
дорасли, а неки су се опустили низ матицу ствари, што их разнесе животом 
на све стране, запљускујући их својим уживањима и горчинама, које само 
живљење, већ као општа појава за све, подразумева.

Тих вечери бисмо остајали до касно у ноћ, ту под липом испред 
дућана мога оца, преко пута цркве, чији су се, поново обелели зидови, 
отимали тмини око нас.

[7] Милован Стојановић, стриц Мирјане Стојановић-Војновић и Мирољуба 
Стојановића, касније привредни представник Југославије у Холандији (видјети његову 
биографију у овом поглављу).

[8]  Наум Доброкес.
[9] Миливој (Милић) Грујић - Елим, касније академски сликар, професор Архи-

тектонског факултета у Београду (видјети његову биографију у овом поглављу).
[10] Божо Бојанин, један од бивших предсједника Црквене општине у Болману, 

земљорадник.
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MILOVAN BOŠNJAK (1932-2005)
pionir kompjuterizacije u Baranji

Milovan Bošnjak rođen je 25. februara 1932. godine 
u Bolmanu. U rodnom selu završio je osnovnu školu, a malu 
maturu u Belom Manastiru. U Bakru je završio Pomorsku 
srednju školu i stekao zvanje pomorskog tehničara. 
Učestvovao je na omladinskoj radnoj akciji (ORA) Šamac-
Sarajevo (1947).

Otada pa do 1954. godine, kad je kratko boravio u Belom Manastiru i 
kad se oženio Melanijom Jovičić, kao oficir stroja plovio je na brodu do luka u 
Sjevernoj i Južnoj Americi (Njujork, Meksički zaljev, Amazona, Buenos Aires, 
Rio de Žaneiro�) te otišao na odsluženje vojnog roka u Pulu. Iz vojske je 
otpušten zbog srčane mane.

Potom su se on i supruga Melanija 1954. godine zaposlili u fabrici tenkova 
u okviru sarajevskog “Famosa”. Kasnije su premješteni u Mostar, u fabriku 
aviona, da bi se 1958. godine vratili u Beli Manastir. Nakon jednogodišnjeg rada 
u baranjskoj šećerani, godine 1959. plovio je devet mjeseci na “Jugolinijinom” 
brodu “Slavonija” – tada jednom od najnovijih brodova – u Englesku, Njujork, 
Argentinu, Afriku, Indiju, Aden, Suecki kanal�

Od godine 1960. radio je na “Belju”, gdje je osnovao “Beljetrans” i bio 
jedan od njegovih šefova. Godine 1964. (kad mu se rodio mlađi sin Vladimir[11]) 
nakratko je radio u osječkoj “Autoreparaturi”.

Sedamdesetih godina 20. stoljeća, za vrijeme direktora Ivana Dobrovca, 
osnovao je računski centar u belomanastirskom trgovačkom poduzeću “Dunav”, 
koji je bio prva služba u novoj poslovnoj zgradi “Dunava”, izgrađenoj na 
sjevernoj strani Trga slobode.

Nakon toga Milovan Bošnjak je prešao u beljski Elektronski računski 
centar (ERC) na mjesto tehničkog direktora i najzaslužniji je za sveobuhvatnu 
kompjuterizaciju “Belja” i Baranje. Do penzionisanja bio je neposredni šef 
Jovanu S. Nediću, koji je u ERC-u radio prvo kao programer, a onda kao 
sistem-programer.

Penzionisan je 1990. godine. Godine 2005. prodao je kuću u Belom 
Manastiru i sa suprugom Melanijom preselio se u Novi Sad kod mlađeg sina 
Vladimira i ubrzo umro. Sahranjen je na novosadskom Novom groblju.

[11] Vladimir Bošnjak je školovani milicioner (policajac), ali se već 1980-ih godina, dok 
je još radio u tadašnjoj miliciji, počeo baviti programiranjem. Otada pa do danas vodio je 
nekoliko uspješnih softverskih firmi u Belom Manastiru i Novom Sadu, od kojih se jedna zvala 
“Baranjasoft”.
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Među značajnije nagrade koje je dobio spadaju Zlatna plaketa “Belja” za 

informatizaciju tog kombinata i srebrna plaketa za “Informatičku djelatnost u 
SR Hrvatskoj” (Zagreb, 12. X. 1982).

Milovanov stariji sin Miroslav (r. 1956), koji je kao operater bio zaposlen 
u beljskom ERC-u i koji danas živi u Obziru kod Sombora, oženjen je Milkom 
Bošnjak (djevojački Mrđa), koja je rođena 1954. godine u Smoljani kod 
Bosanskog Petrovca, a kao tromjesečna beba doselila se u Novi Bolman. Tu je 
provela djetinjstvo, u Bolmanu je pohađala osnovnu školu do četvrtog razreda, 
a onda se s porodicom preselila u Beli Manastir.

Milovan Bošnjak i Jovan S. Nedić objavili su u osječkoj “Privredi”, 
“časopisu za privredna pitanja Slavonije i Baranje” (broj 8/1983), rad Razvoj	
informacijskih	sistema	korisnika	ERC-a	‘Belje’	Beli	Manastir.

MILOVAN STOJANOVIĆ (1933-1980)
privredni predstavnik Jugoslavije u inostranstvu

Milovan Stojanović rođen je u Bolmanu 
(na salašu zvanom “Sepež” ili “Đurđev dvor”), 27. 
oktobra 1933. godine od oca Svetozara i majke 
Justine (rođ. Preradović). Prema priči njegovog 
brata Radovana Stojanovića, osnovnu školu 
završio je u Bolmanu, Gimnaziju “Braća Ribar” u 
Osijeku te Filozofski fakultet u Beogradu (grupa 
orijentalnih jezika – arapski i turski). Poslije 
završetka studija završio je i Eksportnu akademiju 

i oženio se Dobrilom Krsmanović iz Šida, također fakultetski obrazovanom.

Godine 1960. zaposlio se u Valjaonici bakra Sevojno kod Užica, u 
Komercijalnom odeljenju za spoljnu trgovinu. Engleski i njemački jezik savladao 
je tokom rada u Sevojnu. Sin Srđan rodio mu se u Užicu.

Za predstavnika Jugoslavije u Organizaciji obojenih metala sa sjedištem 
u Amsterdamu (Holandija) postavljen je 1973. godine. Tamo je sedam godine 
vodio trgovinu s arapskim i zapadnoevropskim zemljama. Za vrijeme svog 
službovanja mnogo je putovao po arapskim prostorima i po Zapadnoj Evropi 
te uspješno obavljao komercijalne poslove od državnog značaja za tadašnju 
Jugoslaviju.

Obavljajući komercijalne poslove, obišao je i značajna hrišćanska vjerska 
mjesta na Bliskom istoku (Jerusalim, Sinaj, rijeku Jordan).

U Beograd se vratio 1980. godine. Iznenada je umro 1. aprila te godine. Po 
želji supruge i sina, sahranjen je u Beogradu, na Bežanijskom groblju.
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Dr. sc. BRANISLAV EGIĆ (r. 1948)
profesor Tehničkog fakulteta u Zrenjaninu

Branislav (Branko) Egić[12] profesor je na Tehničkom 
fakultetu “Mihajlo Pupin” Zrenjanin (od 2003); oblast, 
uža oblast i uska orijentacija: politehnika, informatika 
u obrazovanju, modelovanje, računarska simulacija i 
animacija, projektovanje simulacionih modela, primjena 
modela u procesu učenja.

Na Tehničkom fakultetu predaje predmete 
Modelovanje i simulacija, Računarska animacija i Upravljanje pomoću računara. 
Honorarno predaje na Pedagoškom fakultetu u Somboru (Projektovanje medija u 
obrazovanju II), na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru (Računarska 
grafika, Elektronsko poslovanje, Softversko inženjerstvo) i na Fakultetu za sport 
i turizam – TIMS u Novom Sadu (Informatika, Internet marketing i advertising). 
S prof. dr. Velimirom Sotirovićem osnivač je i vlasnik Privatne ekonomsko-
poslovne škole u Odžacima.

•	Životopis

Rođen je 27. jula 1948. godine u Bolmanu. Njegov otac Nikola, pravoslavni 
sveštenik, rodom je iz Plaškog u Lici, a mati Dafina, čiju su familiju u Bolmanu 
zvali “Bezedečki” zato što se poslije Prvog svjetskog rata doselila u Bolman iz 
Bezedeka u Mađarskoj, djevojački se prezivala Anđelić.

Osnovnu školu Branislav Egić je pohađao u Bolmanu do 3. razreda, a 
zatim u Slavonskom Kobašu (gdje je njegov otac bio paroh). U Slavonskom 
Brodu išao je u gimnaziju, a 1970. godine diplomirao je na Višoj pedagoškoj 
školi u Osijeku. Kao nastavnik tehničkog odgoja i fizike radio je u više mjesta i 
škola: Osnovna škola “Jovan Lazić”, Beli Manastir (1969-1970; Područna škola 
Bolman i Područna škola Torjanci), Gimnazija Beli Manastir (1970-1972) i 
Osnovna škola “Jovan Popović”, Novi Sad (1972-1980).

U OŠ “Jovan Popović” bio je programer i rukovodilac centra za 
informatičko obrazovanje nastavnika na području Međuopštinskog prosvetno-
pedagoškog zavoda Novi Sad (1980-1990) te pomoćnik direktora škole (1990-

[12] Izvori za biografiju Branislava Egića:
- http://apv-nauka.ns.ac.rs/vece/dokumenti/kartoni/EGIC%20Branislav.doc
 Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj: Kartoni naučnih radnika
- http://www.uns.ac.rs/sr/izborZvanje/pupin/1339branislavEgic.pdf Referat o kandidatu za izbor 
u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Informatika u obrazovanju : dr Branislav 
Egić
- http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=getid&scri=lat Virtuelna biblioteka Srbije (VBS)
- http://sh.wikipedia.org/wiki/Branislav_Egić Vikipedija na srpskohrvatskom jeziku



574
1997). Od 1997. do 1998. bio je menadžer u preduzeću “Microsys” za proizvodnju 
i implementaciju informacionih sistema.

•	Magistratura	i	doktorat

Na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu diplomirao je 1987. 
godine i stekao stručni naziv profesor politehničkog obrazovanja. Godine 1999. 
magistrirao je na istom fakultetu iz oblasti Informatika u obrazovanju, odbranivši 
magistarsku tezu pod naslovom Informatičko-metodički problemi modelovanja u 
nastavi tehničkog obrazovanja pa je nakon toga izabran za asistenta na predmetu 
Projektovanje modela u nastavi i modelarstvo. Doktorirao je na istom fakultetu 
2002. godine iz oblasti Informatika u obrazovanju doktorskom disertacijom 
pod naslovom Modelovanje i simulacija i njihov didaktički aspekt na nastavu 
tehničkog obrazovanja.

•	Obrazovni	softver

U nastavi u OŠ “Jovan Popović” je 1980. godine prvi u SFRJ primjenjivao 
računar. Istakao se u radu s talentovanim učenicima, a naročito na planu inovacija 
i pronalazaštva. Posebno se bavio projektovanjem kompjutersko-elektronskih 
učionica i izradom sistemskog i obrazovnog softvera. Njegove kompjutersko-
elektronske učionica sa sistemskim softverom realizovane su u OŠ “Jovan 
Popović” (Novi Sad), OŠ “Prva vojvođanska brigada” (Novi Sad), OŠ “Žarko 
Zrenjanin” (Novi Sad), OŠ “Zmaj Jovan Jovanović” (Sremska Kamenica), OŠ 
“Dragica Pravica” (Zrenjanin), u Srednjoj elektrotehničkoj školi “Mihajlo 
Pupin” (Novi Sad) i na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Od 1981. do 1996. godine projektovao je i realizovao više od 40 programa 
obrazovnog računarskog softvera. Godine 1984. uveo je Bim-projektor u 
nastavu. U nastavni plan informatike i tehnike uveo je predmete Modelovanje i 
simulacija i Praktična elektronika. U periodu od 1985. do 1997. održao je preko 
50 seminara i kurseva informatičkog obrazovanja na teritoriji Vojvodine i bio 
član Komisije za standardizaciju hardvera i obrazovnog računarskog softvera 
pri Sekretarijatu za obrazovanje AP Vojvodine. Godine 1997. postavio je prvi 
obrazovni sajt OŠ “Jovan Popović”. Član je Republičke komisije za informatiku 
i računarstvo u okviru smotri KMT (klubova mladih tehničara) te Komisije za 
informatiku i tehniku Zavoda za unapređivanje obrazovanja pri Ministarstvu 
prosvete Republike Srbije.

Za radni i stručni doprinos na planu primjene računara u obrazovanju 
dobio je više priznanja:

- 1984. – Brončana plaketa na Sajmu inovacija i pronalazaštva RASTYU, 
Rijeka,

- 1985. – Prvomajska nagrada grada Novog Sada,
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- 1987. – Plaketa Pokrajinskog komiteta za nauku i informatiku Vojvodine.

•	Stručni	i	naučni	skupovi
Bio je član brojnih komisija za odbranu diplomskih radova (preko 340), 

magistarskih teza (preko 30) i doktorskih disertacija (preko 20) te bio mentor u 
preko 100 diplomskih radova i tri doktorata (mr Danijela Paunović, mr Ivan 
Tasić, mr Goran Petković). Kao pedagog i predavač ocjenjivan je od strane 
studenata visokim ocjenama.

Stručne i naučne radove (samostalne i u koautorstvu) prezentovao je na 
stručnim i naučnim skupovima: INFOTECH (YURIT, Vrnjačka Banja, 2003, 
2004, 2005, 2006), VIII. kongres JISA (Herceg Novi, 2003), Tehnika i informatika 
u obrazovanju (Čačak, 2006), Energetske tehnologije (Vrnjačka Banja, 2006), 
MIPRO (Opatija, 2006, 2008), Naučni skup Na putu ka dobu znanja (Valdanos, 
2006), Ekonomska efikasnost u privredi (menadžment, inovacije i razvoj) 
(Vrnjačka Banja, 2007, 2008), Infoteh (Jahorina, 2008), Energetska efikasnost 
(Vrnjačka Banja, 2008), Menadžment, inovacije, razvoj (Vrnjačka Banja, 2009), 
XXI. proljetna škola školskih knjižničara RH (Zadar, 2009) i objavljivao ih u 
zbornicima s tih skupova.

•	Stručni	radovi	i	knjige
U časopisima Pedagogija (2009, sam) i TTEM (Sarajevo, 2010, u 

koautorstvu s Ćamilom Sukićem i Mensurom Kudumovićem) objavio je radove 
Simulacioni modeli u funkciji efikasnijeg učenja odn. Education in the digital 
environment. Članke je objavljivao i u publikacijama Ex Pannonia : glasnik 
Istorijskog arhiva Subotice i Razvoj i upravljanje (Banjaluka – Zrenjanin).

U koautorstvu s Velimirom Sotirovićem objavio je udžbenike 
Informatičke tehnologije (Novi Sad, 2004), Elektronsko poslovanje (Novi 
Sad, 2004), Informatika (Novi Sad, 2005, 2006, 2007) i Pravna informatika 
(2008). Objavio je i priručnik za nastavnike Informatika (Novi Sad, 1984), u 
koautorstvu s Velimirom Sotirovićem, Dušanom Lipovcem i Veselinom 
Krajinovićem knjigu Informatika i računarstvo : priručnik za nastavnike koji 
ostvaruju izborni program informatike i računarstva u osnovnoj školi (Novi Sad, 
1988), komplet modela za laboratorijske vježbe iz elektronike Elektronika 2000 
(Zrenjanin, 2000), u koautorstvu sa Zvonkom Sajfertom i Milanom Nikolićem 
Strategijski menadžment (Zrenjanin, 2005) te skripta Računsko modelovanje i 
simulacija (Zrenjanin, 2006). Učestvovao je u realizaciji projekta Učenje na 
daljinu Ministarstva za nauku Republike Srbije (2001-2003).

•	Privatni	život

Od 1972. godine živi u Novom Sadu. Oženjen je Slavkom Egić (rođ. 
Vuković) iz Karanca, koja radi kao profesor biologije u OŠ “Žarko Zrenjanin” u 
Novom Sadu. Imaju dvoje djece: sina Milana i kćerku Isidoru.
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Mr. sc. MIRJANA VOJNOVIĆ (r. 1951)

primijenjeni umjetnik i profesor Visoke škole likovnih i 
primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu

Mirjana Vojnović (potpisuje se i kao Mirjana 
Stojanović-Vojnović) rođena je 25. aprila 1951. godine u 
Bolmanu od oca Radovana Stojanovića i majke Ankice 
(rođ. Bojanin). Osnovnu školu završila je u Bolmanu.

•	Školovanje	i	nastavnički	rad

Pohađala je Gimnaziju “Braća Ribar” u Osijeku, na kojoj je maturirala 
1969. godine. Iste godine upisala je Akademiju primenjenih umetnosti u 
Beogradu, Odsek unutrašnja arhitektura, gdje je 1974. godine diplomirala i 
stekla visoku školsku spremu i stručni naziv “diplomirani arhitekta unutrašnje 
arhitekture”.

Član Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera 
Srbije (ULUPUDS-a) postala je 1976. godine. Od 1977. godine zaposlena je u 
Višoj pedagoškoj školi za ekonomiku domaćinstva u Zemunu na radnom mjestu 
nastavnika u zvanju predavača za predmet Kultura stanovanja. Godine 1981. 
upisuje postdiplomske studije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, a 
završava ih 1984. godine i stiče akademski naziv “magistar umetnosti iz oblasti 
unutrašnje arhitekture”.

Na Višu školu likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu prelazi 1988. 
godine u zvanju predavača za predmet Pismo I i II. U zvanje profesora više škole 
za navedeni predmet prvi put je izabrana 1993. godine, a 1998. godine izabrana 
je u zvanje profesora za predmet Dekoracija enterijera.

•	Umjetnički	rad

Radila je na brojnim projektima, izložbama i sajamskim postavkama te 
bila članica stručnih žirija. Od 1976. do 1978. godine pripremala je izložbe i 
sajamske postavke za Kulturni centar grada Beograda, Jugoslavija-publik, 
Jugodrvo, Novi dom itd. Godine 1978. radi projekt adaptacije Hotela “Bačište” 
na Kopaoniku. Postavku retrospektivne izložbe Nade Ristić-Vlajković u Muzeju 
primenjenih umetnosti u Beogradu projektuje 1990. Godina 1989, 1991. i 1993. 
članica je stručnog žirija za nagradu Dobar dizajn, koju dodjeljuje Udruženje 
likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije na Sajmu nameštaja 
u Beogradu. Od 1976. do 1993. učestvuje na grupnim izložbama Majski salon, 
Oktobarski salon, Zlatno pero itd. Najuža su joj specijalnost stilski enterijer i 
namještaj.
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•	Knjige
Skripta za predmet Pismo I i II objavila je 1993, a skripta za predmet 

Dekoracija enterijera I i II 1998. godine. Ilustrovala je (uz Stanoja Ivića) 
knjigu Zaštita i unapređenje životne sredine Slobodana Grujičića (Beograd 
1987), knjigu Stilska unutrašnja arhitektura : Deo 1 Aleksandra Ajzinberga 
(Beograd 1994) te knjigu Opšta defektološka dijagnostika Aleksandra Ćordića 
i Svetomir Bojanin (treće izdanje, Beograd 2011). U januaru 1994. godine imala 
je samostalnu izložbu crteža nastalih za knjigu Stilska unutrašnja arhitektura u 
beogradskoj Galeriji “Singidunum”. U septembru iste godine ta je izložba bila 
postavljena i u Belom Manastiru.

•	Direktorske	funkcije
Pomoćnik direktora Više škole likovnih i primenjenih umetnosti (VŠLIPU) 

u Beogradu postala je 1996. godine i na toj dužnosti ostala do 2001. godine. 
Četiri godine kasnije (u avgustu 2005) imenovana je za direktora iste škole. 
Danas ta visokoškolska ustanova nosi ime Visoka škola likovnih i primenjenih 
umetnosti strukovnih studija (VŠLPUSS).

Od 2000. godine sarađuje s Muzejom primenjenih umetnosti u Beogradu, 
posebno s Odeljenjem za stilski nameštaj. Istovremeno projektuje veći broj 
stambenih enterijera.

•	Projekt	novog	ikonostasa	za	Hram	u	Bolmanu
Od 2000. do 2005. godine radi izvođački projekt ikonostasa Hrama svetih 

apostola Petra i Pavla u Bolmanu po sopstvenom projektu iz 1989. godine i vrši 
nadzor nad izvođačkim radovima.

U mjesecu julu 2006. boravi u SAD-u kao gost Univerziteta Parsons i 
Škole vizuelnih umjetnosti u Njujorku, a u novembru nedjelju dana u Velikoj 
Britaniji kao gost Univerziteta u Brajtonu.

Za svoj umjetnički rad iz oblasti stilskog enterijera odlikovana je Ordenom 
svetog Save drugog stepena (sinodski broj 1175). Orden je zaslužila idejnim i 
izvođačkim projektom, kompletnom organizacijom izvođačkih radova, stručnim 
nadzorom i montažom novog ikonostasa u kasnobaroknoj pravoslavnoj crkvi u 
Bolmanu. Orden joj je uručen 13. septembra 2008. godine prilikom osvećenja 
ikonostasa.

U septembru 2010. godine, na svoj zahtjev, razriješena je dužnosti direktora 
VŠLPUSS-a, a 25. oktobra iste godine prestala je raditi na VŠLPUSS i otišla u 
prijevremenu penziju da bi se posvetila svom osnovnom zanimanju unutrašnjoj 
arhitekturi i kreativnom poslu.

Mirjana Vojnović je udana za ikonopisca Zorana Vojnovića (Beograd 
1951), autora ikona na novom ikonostasu u Hrama sv. apostola Petra i Pavla u 
Bolmanu. Nemaju djece.
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•	Likovna	izložba	“Baranjske	bisernice”

U martu 2011. godine Mirjana Vojnović je bila jedna od 22 baranjske 
likovne umjetnice iz četiri države (Hrvatske, Srbije, Njemačke i Argentine) koje 
su s po dva rada učestvovale na velikoj likovnoj izložbi “Baranjske bisernice”, 
priređenoj u predvorju kina u Belom Manastiru. Na otvaranju izložbe Mirjana se, 
u ime svih umjetnica, emotivnim i biranim riječima obratila okupljenoj publici. 
Te njene riječi uklopljene su u predgovor reprezentativnog izložbenog kataloga 
Baranjske bisernice : Likovna izložba baranjskih umjetnica : Beli Manastir, 
4-31. III. 2011., koji je obavljen na 20 stranica u punom koloru. U katalog su 
(str. 15) uvršteni i Mirjanini crteži tušem “Piranesi cod I” i “Piranesi cod II”, 
koji su bili izloženi na toj izložbi.

MIROLJUB STOJANOVIĆ (r. 1953)
diplomirani inženjer šumarstva, bivši pomoćnik ministra

Miroljub Stojanović (zvani Braca) [13] rođen je 
u Bolmanu 12. maja 1953. godine od oca Radovana i 
majke Ankice (rođ. Bojanin). Brat je Mirjane Vojnović, 
a Milovan Stojanović mu je stric. Oženjen je Nadom, r. 

Preradović, iz Bolmana i ima dvoje djece: kćerku Bojanu i sina Nemanju.

•	Životopis

Osnovnu školu pohađao je u Bolmanu (1-4. r.) i u Osijeku (5-8. r.), gdje je 
završio i gimnaziju. Školske 1972/73. godine upisao se na Šumarski fakultet u 
Beogradu, na Odsek za erozije i melioracije vodoprivrednih područja.

Nakon odslušane četvrte godine i položenih ispita iz prethodne tri, 1978. 
otišao je na odsluženje redovnog vojnog roka, a potom se zaposlio u Šumariji 
Beli Manastir, u sastavu Lovno-šumskog gospodarstva “Jelen” Beograd, na 
poslovima revirnog tehničara. Fakultetu se vratio 1991. godine i diplomirao 
1993, stekavši zvanje diplomiranog inženjera šumarstva.

•	Kretanje	u	struci

Poslije diplomiranja radio je kao stručni saradnik na uzgoju šuma u 
Nacionalnom parku (NP) “Jelen” Baranja. U maju 1995. godine raspoređen je 
na mjesto upravitelja Šumarije Beli Manastir, gdje se zatekao u vrijeme tzv. 
mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja 1997. godine u ustavno-pravni sistem 
Republike Hrvatske, kad je NP “Jelen” Baranja priključen Upravi šuma (UŠ) 
Osijek. Na mjestu upravitelja Šumarije Beli Manastir ostao je do oktobra mjeseca 
1998. kad je raspoređen u stručne službe UŠ Osijek, u Odjel za uređivanje šuma, 
na radno mjesto taksatora.

[13] Izvor: http://sh.wikipedia.org/wiki/Miroljub_Stojanović.
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Pomoćnik ministra u Upravi šumarstva u Ministarstvu poljoprivrede, 
šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske postao je 2004. godine 
nakon što su saborski zastupnici Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) 
podržali vladu HDZ-ovog premijera Ive Sanadera. Pomoćnik ministra bio je do 
31. VIII. 2008. godine, a od 1. IX. Iste godine voditelj je I. podružnice: Slavonija 
hrvatske Šumarske savjetodavne službe sa sjedištem u Osijeku.

JOVAN S. NEDIĆ (r. 1954)
enigmatičar i novinar

Jovan S. Nedić rođen je u Bolmanu 1. januara 1954. 
godine. Njegov otac Stevan Nedić (1930-1995) bio je 
poznati bolmanski zidar, a majka Ljubica (rođ. Popović; 
1931) domaćica je. Jovan je ime dobio po svom djedu, 
drumaru[14], koji je za vrijeme Drugog svjetskog rata 

sticajem historijskih okolnosti dospio u rusko zarobljeništvo i umro u Sibiru.

•	Životopis

Osnovnu školu Jovan je završio u Bolmanu (1961-1969), gimnaziju u 
Belom Manastiru (1969-1973), a matematiku je od školske godine 1973/74. 
studirao na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) u Novom Sadu. U to 
vrijeme studij matematike na PMF-u bio je stepenovan pa je - nakon što je 
ispolagao sve propisane ispite - uzeo diplomu kojom je stekao višu stručnu 
spremu i stručni naziv matematičar.

Od 1978. do 1981. godine, s jednogodišnjim prekidom dok je bio u vojsci, 
živio je u Bjelovaru, a od početka 1982. godine živi u Belom Manastiru, u kući 
koju je sagradio njegov otac u tzv. Betonskoj ulici (nekad Ulica Sare Bertić, a 
danas Ulica kralja Petra Svačića).

•	Prva	križaljka

Već u osnovnoj školi počeo se zanimati za novine i knjige. U nižim 
razredima čitao je sarajevsku “Veselu svesku”, a kasnije također sarajevske 
“Male novine” i zagrebački “Plavi vjesnik”. Uz stripove i zanimljive članke, 
posebno ga je zainteresovala enigmatska rubrika na pretposljednjoj stranici 
“Malih novina” pa je počeo rješavati križaljke (ukrštene riječi), rebuse, magične 
likove i druge zagonetke, učestvovati u enigmatskim nagradnim igrama i sam 
sastavljati zagonetke. To će mu odrediti čitav kasniji život, posebno nakon što 
je u maju 1968. godine u Belom Manastiru kupio prvi enigmatski list (“Džepnu 
križaljku” broj 840 od 15. V.) i nakon što mu je 13. januara 1971, kad je već bio 
gimnazijalac, u “Džepnoj križaljci” broj 979 objavljena prva križaljka.

[14] Vidjeti tekst pod naslovom Sudbina drumara Jove Nedića (str. 199-200).
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•	Rad	u	“Čvoru”

Još u gimnazijskim danima, a posebno kao student, počinje se ozbiljnije 
baviti enigmatikom i objavljivati svoje sastave u brojnim enigmatskim 
(“Džepna križaljka”, izdanja bjelovarskog “Čvora”, beogradske “Enigme”, 
gornjomilanovačke “Eureke”, zagrebački “Vjesnikov kviz”, banjalučki “Test”...) 
i neenigmatskim listovima (“Baranjski srednjoškolac”, “Varaždinske vijesti”, 
zagrebački “Vikend”, niz fabričkih listova iz Novog Sada...). Takva će aktivnost 
dovesti do toga da zanemari i postepeno napusti matematiku i posveti se 
enigmatici, zaposlivši se 17. jula 1978. godine kao urednik enigmatskih listova 
u Enigmatskom udruženju “Čvor” u Bjelovaru. U “Čvoru” je radio do kraja 
1981. godine, s prekidom od maja 1980. do aprila 1981. kad je bio na odsluženju 
vojnog roka u Somboru i u Lokvici kod Nove Gorice (Slovenija).

•	Rad	na	“Belju”

Od prvog januara 1982. pa do 15. XI. 1992. radio je kao programer i 
sistem-programer u Elektronskom računskom centru PIK-a “Belje”, a od 1993. 
do 1998. kao programer u Vojvođanskoj banci u Belom Manastira. Kad su 
se masovnije počeli koristiti personalni kompjuteri (PC), napisao je program 
“OKO” (Obrada kooperacije), koji se do raspada bivše Jugoslavije, a negdje 
i kasnije, koristio za praćenje kooperacije s poljoprivrednicima u gotovo 
svim baranjskim poljoprivrednim zadrugama (Beli Manastir, Bolman, Darda, 
Duboševica, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Kotlina, Kozarac, Lug, Novi 
Bezdan, Popovac, Topolje).

U vrijeme tzv. mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja 1997. godine 
u ustavno-pravni sistem Republike Hrvatske ostao je bez stalnog posla pa 
će dvanaestak godina (1998-2009) honorarisati u različitim listovima i na 
različitim poslovima, uz dvogodišnji prekid (2002-2004) kad je bio zaposlen u 
belomanastirskoj Mirovnoj grupi Oaza, u kojoj će se ponovo zaposliti početkom 
2010. godine.

•	Enigmatika	i	novinarstvo

Uz sastavljanje i objavljivanje različitih zagonetaka u praktički svim 
enigmatskim listovima koji su od 1971. izlazili na srpskohrvatskom jeziku u 
bivšoj Jugoslaviji, počeo je pisati prvo članke s enigmatskom tematikom, a 
kasnije i iz drugih oblasti, i objavljivati ih od lokalnih listova, malotiražnih 
biltena, do poznatih dnevnih novina i časopisa. Za 40 godina (13. I. 1971. – 
31. XII. 2011) objavio je na hiljade križaljki i drugih zagonetaka i na hiljade 
članaka i drugih priloga po novinama. Precizan broj nije moguće ustanoviti, niti 
nabrojati sve listove. Jedino se mogu istaknuti saradnja i rubrike koje su dugo 
trajale.
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•	“Mali	Kvizov	rječnik”

U zagrebačkom “Vjesnikovom kvizu” počeo je 10. X. 1984. godine 
objavljivati rubriku “Mali Kvizov rječnik”, u kojoj bilježi nove riječi kojih 
nema u rječnicima. Nakon što se u junu 1992. ugasio “Vjesnikov kviz” i nakon 
pauze izazvane ratnim raspadom bivše Jugoslavije, rubriku je nastavio (od 
314. nastavka) u riječkom “Feniksu” početkom 1999. godine, ali pod imenom 
“Feniksov rječnik novih riječi”. Rubrika izlazi i danas, dostigla je već 670 
nastavaka i 20.500 obrađenih riječi.

•	“Pogled	iz	krivog	zagonetačkog	kuta”

U novembru 1998. godine započeo je u bjelovarskoj “Osmosmjerci” 
rubriku “Pogled iz krivog zagonetačkog kuta”, u kojoj kratkim člancima bilježi 
razne, često i bizarne zanimljivosti na ovaj ili onaj način vezane za enigmatiku. 
Rubrika je izlazila do kraja 2012. godine kad je “Osmosmjerka” prestala izlaziti 
i dostigla 334 nastavka.

•	“Podatak	više”

Sredinom aprila 1999. godine započeo je u riječkom “Skandi Feniksu” 
(broj 33) rubriku “Podatak više” u kojoj se objavljuju članci ili o riječima koje 
su česte u križaljkama, a o kojima se malo zna, ili o riječima o kojima se može 
ispričati kakva zanimljiva priča, ili o nekoj enigmatskoj temi o kojoj bi trebalo 
znati više. Uz članak se uvijek objavljuju dvije skandi-križaljke (manja i veće) 
koje su tematski vezane za članak. I ta rubrika izlazi i danas. U novije vrijeme 
u njoj sarađuje još nekoliko Jovanovih prijatelja (Vjeko Hudolin, Nedjeljko 
Nedić, Robert Šimanović, Stjepan Tumpić), a do kraja 2012. godine objavljena 
je oko 660 puta, a Jovan je napisao više od 550 članaka.

•	Rubrike	po	novinama

U zagrebačkim “Novostima” (tad su se zvale “Novosti sedam dana”) prvi 
članak je objavio sredinom marta 2002. godine, a otada pa do danas objavio 
je mnoštvo članaka, većinom o događanjima vezanim za srpsku zajednicu u 
Baranji, ali i o mnogim drugim temama.

Dugotrajnije enigmatske rubrike imao je u listu PIK-a “Belje”, u listu osječke 
tvornice “Sloboda” (1986-1990), novosadskom “Dnevniku” (1994. godine), 
subotičkim “Bunjevačkim i šokačkim novinama” (1994-1995), zagrebačkom 
“Glasu” (od 7 do posljednjeg, 65. broja; 2002-2003), osječkom “Oglasniku” 
(od 1. do 75. broja; 2003-2004), osječkom “Nedjeljnom Glasu Slavonije” (od 
1. do pretposljednjeg, 348. broja; 2003-2010), osječkom “Epicentru Slavonije” 
(2011-), “Osijeku danas” (2011-)...

Križaljke je objavljivao i u “Politici”, “Politici ekspres”, “Politikinom 
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zabavniku”, “Večernjim novostima”, “Večernjem listu”, “Vjesniku”, 
zagrebačkom “Studiju”, beogradskom nedjeljniku “Argument”, beogradskom 
dnevniku “Građanin”, novosadskom dječjem listu “Neven” i desetinama drugih 
neenigmatskih listova iz Hrvatske, Srbije i BiH.

•	“Osječki	dom”

Posebno je dugotrajna bila saradnja s “Osječkim domom”, koji je izlazio 
triput nedjeljno i čija je redakcija kasnije pokrenula “Dom Valpovo-Belišće” 
i “Baranjski dom”. Još kasnije su pokrenuta i izdanja za Đakovo, Vinkovce i 
Požegu. “Osječki dom” je na koncu prerastao u dnevni list “Slavonski dom”, 
koji je izlazio u šest izdanja. Prestao je izlaziti krajem 2009. godine, a u njemu 
je objavljeno preko 1.800 križaljki.

U stotinu brojeva “Baranjskog doma” (2006) i kasnije u dodatku 
“Baranja” regionalnih dnevnih novina “Slavonski dom” Jovan je imao rubriku 
“Baranjarije”, u kojoj je objavljivao člančiće o zanimljivim baranjskim riječima 
i izrazima. Takvih člančića objavljeno je preko 700, od adeta, adice i agacije do 
zubače i žute zemlje.

•	Internet	i	blogovi

U novije vrijeme uključio se u rad mnogih internetskih stranica i blogova 
posvećenih enigmatici: “Logičke zagonetke” Adnana Spahića (Tuzla), “Enigma 
cafe” Zorana Radisavljevića (Novi Sad), “Enigmatika i druge zavrzlame” 
Jovana Novakovića (Požarevac), “Enigmatski savez Srbije”, web-master Dragan 
Lojanica (Beograd), “Enigmoteka” Željka Dimovića (Sombor), “Rebusi” 
Branislava Nikića (Požarevac)� Na njima je objavio mnoštvo zagonetaka, 
enigmatskih članaka i komentara, a naročito na blogu “Logičke zagonetke”, 
na kome od 26. XII. 2010. godine ima kolumnu “Iz moje enigmatske torbe” 
(popularno nazvanu “Enigmotorba” ili samo “Torba”), u kojoj se svake nedjelje, 
“tačno u podne”, objavljuje novi enigmatski članak. Do kraja 2012. godine 
objavljeno ih je tačno 101.

•	Mirovna	grupa	Oaza

Od marta 2007. godine piše članke za web-stranicu belomanastirske 
Mirovne grupe Oaza. Otada pa do kraja 2012. godine napisao je ili pripremio 
oko 1.600 članaka s oko 3.500 fotografija. U početku je tim člancima pratio sve 
“Oazine” aktivnosti, a kasnije je tematika proširena na mnoga zbivanja u Belom 
Manastiru i Baranji. Zahvaljujući takvom bogatstvu sadržaja, “Oazina” je web-
stranica u pet i po godina imala oko 125.000 posjeta.

•	Knjige

Kao lektor, urednik, redaktor, priređivač, pisac predgovora, pogovora 
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ili dodatnog teksta, prelamač, autor indeksa, odostražnika i sl. učestvovao je 
u pripremanju većeg broja knjiga: Stišići (Boris Nazansky; 1980), Prezimena 
Srba u Bosni (Đorđe Janjatović; 1993), Stihovani enigmatski bukvar (Branislav 
M. Obradović; 1997), Enigmatikon : 20 zagonetačkih godina Nedjeljka Nedića 
(Nedjeljko Nedić; 2002), 50 godina nogometa u Baranji : (1947/48-1996/97) 
(Boro Borivoj Novaković; 2005), Filcanje vune (Jelena Opačić-Matijević i 
Vesna Nedić; 2005), Imenik udruga Baranje (2006; 2007. izdanje na CD-u), Novi 
nominativi (Stjepan Tumpić; 2007), Prava nacionalnih manjina u Republici 
Hrvatskoj s osvrtom na srpsku zajednicu u Gradu Belom Manastiru (Predrag 
Stojanović; 2007), Umorne senke (Rajko Knežević; 2007), Oj Vidovo, Vidovo 
: Narodni običaji baranjskih Srba do sredine 20. vijeka (Milan Dvornić; 2008), 
Moje rodno selo Sekulinci (Milenko Vasiljević; 2009), Godišnjak maturanata 
Gimnazije Beli Manastir : generacije 2008./2009. (2009)...

Sam je autor ili suautor nekoliko knjiga: Odostražnik 5 : A-Ž (1982), Mali 
enigmatski egzemplarnik (s Vojom Dodevskim; 1987; bibliofilsko izdanje u 111 
primjeraka); S njive do akademije (2006), Braća Kašanin : znameniti Baranjci 
(suautori: Marina Bojić, Bojan Đorđević, Vladimir Mićić i Predrag Stojanović; 2007), 
Baranjske bisernice : Likovna izložba baranjskih umjetnica : Beli Manastir: 
4-31. III. 2011. (2011).

Njegove biografije uvrštene su u knjige Leksikon zagonetača Jugoslavije 
(Stjepan Horvat, 1979), Istaknuti enigmati Jugoslavije (Ivica Mlađenović; 
1989), Istaknuti srpski enigmati (Ivica Mlađenović; 1999) i Leksikon srpskih 
enigmata (Miroslav Lazarević i Jovan Vuković; 2007). Spomenut je i u 
Enciklopediji Jugoslavije (4. knjiga; 1986; u odrednici “Enigmatika”), a njegove 
zagonetke i enigmatski članci uvršteni su ili spomenuti u brojnim enigmatskim 
knjigama izdanima u Hrvatskoj i Srbiji.

•	Enigmatski	kontakti

Učestvovao je i na brojnim enigmatskim skupovima širom bivše 
Jugoslavije (Bjelovar, Čakovec, Ivanec, Koprivnica, Kumrovec, Lipik, Nova 
Gradiška, Novigrad, Orahovica, Osijek, Sisak, Valpovo, Varaždin, Vinkovci, 
Zagreb – Aranđelovac, Beočin, Beograd, Kragujevac, Kruševac, Novi Sad, 
Požarevac, Sombor, Valjevo – Sarajevo, Zvornik – Kranjska Gora) i na četiri 
međunarodna enigmatska skupa (Berlin, Istočna Njemačka; Bjelovar, SFRJ; 
Seksard, Mađarska; Sombathelj, Mađarska).

Na 11. Susretima enigmata Srbije (SES) u Požarevcu (23-25. IX. 2011) 
Enigmatski savez Srbije dodijelio mu je jubilarnu diplomu za 40 godina bavljenja 
enigmatikom.

Zahvaljujući enigmatici stekao je prijatelje – istaknute enigmate – širom 
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bivše Jugoslavije, s kojima je održavao i održava intenzivne veze, od kojih su 
se neki razišli i po svijetu. Uz već spomenute, nabrojaće se samo neki: Boris 
Antonić iz Osijeka, pok. Jan Bažik iz Gložana, pok. Vladimir Bostjančić iz 
Zenice, Slavko Bovan iz Kikinde, Miroslav Cvetković iz Niša, Živko Dokić 
iz Novog Sada, Ljubislav Drakulić iz Siska, Josip Dubrović iz Osijeka, pok. 
Mladen Đurđević iz Darde, Pero Galogaža iz Rijeke, Hajrudin Hodžić iz 
SAD, Željko Jandragić iz Bjelovara, Živadin Jovanović iz Češljeve Bare, 
Antun Košir iz Osijeka, Vladimir Kutnjak iz Zagreba, pok. Ivica Maljković 
iz Primoštena, pok. Radislav Marinković iz Sombora, Branko Milovanović iz 
Ljubljane, Stjepan Najman iz Valpova, Franjo Perković iz Črnkovaca, Nikola 
Petkovski iz Skoplja, pok. Zdenko Svoren iz Vinkovaca, Života Stanković iz 
Niša, Vladimir Šarić iz Šimanovaca, Franjo Tušek iz Beča�

•	Vikipedija

Oduševljen idejom da se na internetu stvori slobodna enciklopedija 
pod imenom Vikipedija (Wikipedia), u kojoj bi sve ljudsko znanje na svim 
svjetskim jezicima besplatno bilo dostupno svim ljudima, pridružio se 2004. 
godine volonterima koji su počeli razvijati tu enciklopediju, a koji se danas broje 
milionima. Prvo je počeo doprinositi na Vikipediji na hrvatskom, a onda na 
Vikipediji na srpskohrvatskom jeziku. Rezultat tog njegovog volonterskog rada, 
uz ostalo, stotine su članaka o Baranji, svrstane u kategoriju “Baranjski leksikon”, 
i također stotine članaka o enigmatici, svrstane u kategoriju “Enigmopedija”.

•	Privatni	život

Oženjen je Vesnom Nedić (rođ. Vukičević), iz Osijeka, koju je upoznao 
na studiju u Novom Sadu i koja je od 2003. godine projekt-koordinatorica u 
belomanastirskoj nevladinoj organizaciji Mirovnoj grupi Oaza. Imaju kćerku 
Sonju[15]. Vesnini roditelji (otac Šime i majka Ivka) dalmatinskog su porijekla, 
a majka je sa svojom porodicom poslije Drugog svjetskog rata bila kolonizirana 
u Branjinu. Njena porodica se kasnije preselila u Osijek.

* * *

[15] Sonja Nedić (rođena 1990), vidjeti napomenu broj 119 na str. 79.
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JOVAN LAZIĆ (1919-1943)
revolucionar

Jovan Lazić[16] je rođen 27. aprila 1919. u Vilanju u 
Mađarskoj, od 1930. živio je u Majškim Međama, a ubijen 
je u Novom Sadu 4. septembra 1943. godine.

•	Životopis

Otac mu je s porodicom optirao 1930. godine za 
tadašnju Kraljevinu Jugoslaviju, kupivši veliku kuću (koju u Bolmanu i okolici 
zovu dvorac) i 100 jutara zemlje u Majškim Međama. Prva dva razreda osnovne 
škole Jovan je završio u Vilanju, a ostala dva u Titelu kod očeve sestre. Nižu 
gimnaziju pohađao je u Sremskim Karlovcima, a višu u Osijeku i Beogradu. 
U jesen 1939. upisao se na Tehnički fakultet u Beogradu i stupio u redove 
revolucionarne studentske omladine i postao njen aktivni član. Sljedeće (1940) 
godine postao je i član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ).

•	Revolucionarni	rad

Učestvovao je u martovskim demonstracijama u Beogradu 1941. godine 
protiv pristupanja Jugoslavije Trojnom paktu i bio uhapšen. Poslije puštanja 
iz zatvora (uz pomoć jakih veza ugledne očeve porodice) vratio se u Baranju 
i preuzeo zadatke na okupljanju napredne omladine i patriotski opredijeljenih 
stanovnika Baranje.

Nekoliko mjeseci održavao je stalne veze s revolucionarkom Sarom Bertić 
(1919-1941), a nakon njene tragične smrti, u drugoj polovini 1941. godine, radio 
je na osnivanju mreže punktova aktivista na relaciji Darda – Beli Manastir – 
Kneževo. Veliku podršku imao je među sindikalno povezanim baranjskim 
radnicima. Idejni je pokretač Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP) u južnom 
dijelu Baranje. Uspostavio je partijske veze s Bačkom, ali i liniju Sombor - 
Budimpešta, a u Budimpešti se upisao na fakultet i u njoj je povremeno ilegalno 
živio. Grupa iz Kneževa uspostavila je 1942. godine veze i s antifašistima iz 
Pečuja.

Mađarske okupacijske vlasti pratile su tako masovne aktivnosti Baranjaca 
i pripremale se za masovna hapšenja aktivista, koja su i započela u decembru 
1942. Uhapšeno je preko 90 ljudi i odvedeno u istražni zatvor u Mađarboju. Lazić 

[16] Izvori:
- Njegovan, mr Drago, “Znameniti Srbi iz Baranje (od početka XVI. do sredine XX. veka)”, u 
“Međunarodni naučni skup Srbi u istočnoj Hrvatskoj”, Osijek 2003. (str. 129-140).
- Živković, Nikola. Ljubav za heroja, Beli Manastir 1989.
- http://sh.wikipedia.org/wiki/Jovan_Lazić.
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je tada bio izvan Baranje, ali je u martu 1943. u odsutnosti osuđen na smrt, dok 
su ostali aktivisti dobili duže zatvorske kazne. Za njim je raspisana potjernica i 
ucjena od 100.000 pengi. Zato se prebacio u Bačku, gdje je – kao član Sreskog 
komiteta KPJ u Starom Bečeju, u potpunoj ilegali – radio na podizanju ustanka 
sve do velikog pretresa, kad je ranjen i uhvaćen. Odveden je u novosadski zatvor 
“Armija”, gdje je strahovito mučen i ubijen.

•	Status	narodnog	heroja

Jovanu Laziću je Ministarstvo odbrane Vlade Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije posmrtno izdalo 29. XI. 1950. godine “Spomenicu za 
večnu uspomenu i slavu palih boraca narodnooslobodilačkog rata”, koju je 
potpisao (i) Josip Broz Tito. Iako se Jovana Lazića u Baranji smatralo narodnim 
herojem, njemu nije dodijeljen Orden narodnog heroja pa nije uvrštena u knjigu 
“Narodni heroji Jugoslavije” (I-II, Beograd, 1975).

•	Jovan	Lazić	kao	eponim

Poslije II. svjetskog rata njegovim su imenom nazvane ulice u Belom 
Manastiru (danas Ulica kralja Petra Krešimira IV), Bilju (danas Ulica Eugena 
Savojskog), Branjinom Vrhu (danas Ulica Eugena Kvaternika) i Majškim 
Međama (naziv nije promijenjen), osnovna škola u Belom Manastiru (u vrijeme 
tzv. mirne reintegracije ime promijenjeno u Osnovna škola Beli Manastir, a 
kasnije u Osnovna škola “Dr. Franjo Tuđman”), granična karaula kod Baranjskog 
Petrovog Sela, kino u Belom Manastiru, nogometni klub iz Bolmana (koji se 
i danas tako zove), kulturno-umjetničko društvo iz Belog Manastira (KUD 
“Jovan Lazić”, koje se danas zove Srpsko kulturno-umjetničko društvo “Jovan 
Lazić”)...

•	Grob	Jovana	Lazića

Jovan Lazić je bio sahranjen u dvorištu roditeljske kuće u Majškim 
Međama. Na kući mu je 22. XII. 1979. bila postavljena i spomen-ploča, dok se 
njegova bista, uz biste Sare Bertić i Ernea Kiša (1909-1941), nalazila na Trgu 
slobode u Belom Manastiru (poslije mirne reintegracije sve su biste preseljene 
na belomanastirsko Partizansko groblje). Nakon što su Lazićevi rođaci prodali 
roditeljsku kuću, njegov je grob prenesen na majškomeđansko groblje.

•	“Ljubav	za	heroja”

Godine 1989. izdao je Nikola Živković u Belom Manastiru knjigu o 
životu Jovana Lazića “Ljubav za heroja”, koja se u baranjskim školama čitala 
kao lektira.
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MILADIN MANOJLOVIĆ (1948-2012)
novinar i voditelj Prvog programa Radio-Beograda

Miladin Manojlović[17] je bio dugogodišnji novinar i 
voditelj Prvog programa Radio-Beograda. Rođen je 1948. 
godine u Majškim Međama od oca Boška i majke Kristine 
(rođ. Đelanović), a kasnije je živio u Širinama kod Belog 
Manastira, gdje mu je otac radio na željeznici.

Novinarstvom se bavio od 1969. godine, najprije kao 
spiker na Radio-Osijeku, a zatim kao spiker, novinar i urednik muzičke emisije 
na Radiju Beli Manastir. Kao honorarni saradnik pisao je za listove “Belje” i 
“Baranjske novine”.

Godine 1974. na konkursu za spikera i novinara primljen je u Informativno-
političku redakciju Prvog programa Radio-Beograda, gdje je radio sve do 
penzionisanja. Kao radijski novinar pratio je najznačajnije događaje u bivšoj 
Jugoslaviji. Više od 10 godina na Prvom programu Radio-Beograda uređivao 
je i vodio emisiju “Novosti dana”. Radio je i kao voditelj televizijske emisije 
posvećene vojsci “Dozvolite da se obratimo” na Televiziji Beograd, na kojoj 
je bio i zamjenik urednika Beogradskog programa. Kao narator učestvovao je 
1979. godine u snimanju trodijelne historijske TV-serije “Slom” u produkciji 
Televizije Beograd i u režiji Save Mrmka.

Miladin Manojlović ostaće upamćen kao jedan od najprepoznatljivijih 
glasova Radio-televizije Beograd. Bio je oženjen Branislavom (Branom) 
Manojlović (rođ. Srdić) iz Belog Manastira, koja je muzički urednik Prvog 
programa Radio-Beograda, s kojom ima dva sina. Umro je 14. marta 2012. 
godine, a sahranjen je 17. marta na Novom groblju u Beogradu.

* * *
• Napomene i spominjanja
U ovo su poglavlje uvrštene biografije rođenih Bolmanaca i Majškomeđa- 

naca koji su bili ili su još uvijek univerzitetski predavači (Stevan Bojanin, 
Milivoj Grujić – Elim, Svetomir Bojanin, Branislav Egić, Mirjana Vojnović), 
ili su bili na važnim funkcijama u privredi ili politici (Milovan Bošnjak, Milovan 
Stojanović, Miroljub Stojanović), ili su poznati po novinarskom radu (Miladin 
Manojlović, Jovan S. Nedić). Uvrštena je i biografija Jovana Lazića, koji je 
rođen u Vilanju (Mađarska), ali je životom bio vezan za Majške Međe, u koje je 
njegova porodica optirala 1930. godine i na čijem je groblju njegov grob.

[17] Izvor: internetska stranica Udruženja novinara Srbije (http://www.uns.org.rs/, 14. III. 
2012).
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Bilo je još rođenih Bolmanaca ili ličnosti koje su neko vrijeme živjele u 

Bolmanu, a imaju zasluga za Bolman ili nekih drugih zasluga koje bi vrijedilo 
spomenuti. Vrijedilo bi spomenuti i mlađe zaslužne pojedince i pojedinke koji 
nisu rođeni u Bolmanu, niti su u njemu stalno živjeli, ali “vuku” porijeklo 
iz Bolmana pa su u Bolman dolazili kao djeca i ostali s njime više ili manje 
povezani. Obraditi biografije svih takvih ličnosti prevazilazi okvire ove i inače 
veoma opširne knjige. Zato ćemo njih samo ukratko spomenuti, uz izvinjenje 
onima koje je možda također trebalo spomenuti, ali su ovaj put nenamjerno 
izostavljeni.

* * *

Dr. Jovan Kockar bio je advokat, javni bilježnik i javni radnik u 
Osijeku. Godine 1919. osnovao je u Osijeku Narodnu radikalnu stranku (NRS) 
i bio narodni poslanik Virovitičke županije izabran na izborima 1920. i 1923. 
godine. Bio je izdavač i odgovorni urednik “Narodnog prijatelja : srpskog 
narodnog radikalnog lista”, koji je u Osijeku izlazio 1908. godine (brojevi 1-28, 
od 21. februara do 28. avgusta), te glavni urednik “Straže : glasila Narodne 
radikalne stranke”, koja je izlazila također u Osijeku od 1919. do 1928. godine[18]. 
Vjerujemo da je rodom iz Bolmana[19] te da je rođen 1882. godine u Gornjanskom 
sokaku od oca Rajka i majke Smiljane. Umro je 1923. godine u Osijeku.

*
Stevan T. Petrović, djeda Stevana i Save Petrovića, 

objavio je 1935. godine spjev “Tragična smrt Viteškog 
Kralja Aleksandra I. Ujedinitelja” u obliku knjižice 
na 34 stranice (uključujući tu i korice). Kao izdavači i 
štampari navode se “Lehner i Vuksan, Osijek III.”, a ispod 
posljednjeg stiha piše: “U Bolmanu, 29 I 1935.” U trenutku 
zaključivanja ovog teksta znalo se da jedan primjerak te 
knjižice ima Milenko Bijelić, Bolmanac koji živi u Belom 
Manastiru, te da jedan primjerak postoji u Narodnoj in 
univerzitetnoj knjižnici (NUK) u Ljubljani (COBISS.SI-
ID 93489664).[20]

[18] Mr. sc. Marina Vinaj: Građa za bibliografiju osječkih novina 1848.-1945., http://www.
dksb.hr/knjiznicarstvo/materijali/03_1-2_Vinaj_7.pdf

[19] Vidoja Bijelić se sjeća priča o tome da su Kockari iz Bolmana odlazili u posjetu svom 
rođaku advokatu u Osijek.

[20] Spjev završava ovim stihovima:
“Мислим браћо да сам реко право 

моју памет нико није знао 
на крштењу Стеван ми је име, 
а Петровић то ми је презиме 

да Вам кажем и општину моју  
у Барањи село Болман зову.”
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*

Protojerej Stevan Opančar rođen je u Bolmanu 12. februara 1919. godine 
od oca Svetozara - Cvjetka i majke Milke. U Bolmanu su ga zvali Stevan Avrica, 
kasnije pop	Avrica, jer je njegov otac bio brat Avrama Opančara[21]. Osnovnu 
školu završio je u Bolmanu, u 12. godini ostao je bez majke, a u 14. bez oca.

Potiče iz siromašne porodice pa ga je Stanoje Bojanin (1891-1978), 
narodni poslanik i trgovac iz Bolmana, poslao u Bitolj, gdje je pod njegovim 
staranjem, kao crkveni pitomac, završio gimnaziju i tri razreda bogoslovije. 
Školovanje je nastavio u Sremskim Karlovcima, gdje je završio još dvije godine 
bogoslovije. Godine 1941. otišao je u izbjeglištvo u Aranđelovac, gdje se oženio 
Dušankom Đurović, s kojom je imao troje djece (Zorana, Svetlanu i Dragana). 
Učesnik je NOB-a (oslobađanje Beograda i Sremski front). Poslije Drugog 
svjetskog rata radio je kao knjigovođa u Nadalju kod Srbobrana.

Godine 1950. episkop bački rukopoložio ga je za sveštenika i postavio za 
paroha u Staparu, gdje je proveo 12 godina (1950-1962). Sljedeća služba bila 
mu je u Senti, gdje je paroh bio 21 godinu (1962-1983), sve do penzionisanja 
u novembru 1983. Otada pa do smrti (2. avgusta 1986) živio je u Staparu. 
Pored parohijske službe, stalno je radio na svom usavršavanju. Za devet godina 
završio je vanredno dva fakulteta: teološki i pravni. Dugo godina bio je sekretar 
Somborskog pododbora Svešteničkog udruženja.

Na sahrani u Staparu 4. avgusta 1986. godine od njega se s nekoliko 
riječi oprostio Predrag Bajić, arhijerejski namjesnik darđanski, istakavši 
ljubav s kojom je pokojnik uvijek govorio o svom rodnom Bolmanu, Baranji 
i Baranjcima, gdje i zemlja miriše posebnim mirisom rodnih njiva. Na kraju 
obreda arhijerejski namjesnik je na pokojnikov kovčeg stavio pregršt zemlje 
donesene iz Baranje da mu crna zemlja ne bude teška i da mu miriše na rodnu 
grudu.

*

Ankica Dobrokes i Miladin Popović bili su 
simpatizeri Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP) u 
vrijeme Drugog svjetskog rata. Uhapšeni su s grupom 
simpatizera u maju 1944. godine i kasnije stradali u 
fašističkim zatvorima i logorima. Po njima su poslije 
Drugog svjetskog rata nazvane dvije bolmanske ulice, tzv. 
Gornjanski sokak po Ankici i Popov sokak po Miladinu. Te 
se ulice tako zovu i danas.

[21] Vidjeti odrednicu “Avrica_j’ baš bijo siroma’, a nikad nije kuvo za_večer’ krpicā” u 
poglavlju “Mali rječnik bolmanskog divana”.
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*

Za vrijeme Drugog svjetskog rata u Bolman je bio 
interniran Đula Kontler iz Maribora sa ženom i sinovima. 
On i njegova žena Marica bili su potom učitelji u Bolmanu. 
Đula i sin Bitek uhapšeni su kad i Ankica Dobrokes i 
Miladin Popović. Obojica su stradala u fašističkom logoru. 
Bolmanci koji su tada išli u školu još i danas o Đuli i Marici 
pričaju s velikim poštovanjem kao o uzornim učiteljima.

*

Vidoja	 –	 Vico	 Kovačević (rođen 1927. u Smoljani kod Bosanskog 
Petrovca, umro 1990. u Bolmanu) bio je borac 7. vojvođanske brigade za vrijeme 
Drugog svjetskog rata. Učestvovao je u Bolmanskoj bici. Nakon rata bio je 
društveno-politički radnik i nositelj najvažnijih političkih i privrednih funkcija 
u Bolmanu. U više mandata bio je predsjednik Mjesne zajednice Bolman i 
direktor Poljoprivredne zadruge (PZ) Bolman.

Sa suprugom Katicom (rođenom 1929. u Miletićevu kod Plandišta u 
južnom Banatu, a umrlom 1994. u Bolmanu) imao je sina Milana i kćerku 
Mirjanu (udanu Savić) i troje unučadi.

*

Radomir Bojanin (1929-2008), stariji brat Svetomira Bojanina, bio je 
legendarni profesor latinskog jezika u osječkoj Gimnaziji “Braća Ribar” i u 
Medicinskoj školi u Somboru. Bio je veliki ljubitelj i poznavatelj Bolmana i 
svih Bolmanaca. Rado je i često dolazio u Bolman i sretao se s Bolmancima ma 
gdje bili. Njegovi učenici i poznanici prepričavaju brojne anegdote o njemu, 
često povezane s Bolmanom. Jednom je, na primjer, na glavnom trgu u Somboru 
izjavio da svoju roditeljsku kuću u centru Bolmana (u kojoj je nekad bio tzv. 
Bojaninov dućan), tada već prilično oronulu, ne bi dao ni za jednu puno veću i 
uređeniju kuću u centru Sombora.

*

Borivoj – Boro Dobrokes (rođen u Bolmanu 1930. godine), kao 
društveno-politički radnik u tadašnjoj Općini Beli Manastir, zaslužan je za 
renoviranje bolmanskog Doma kulture. Njegovom je zaslugom bolmanskom 
glavnom ulicom, mada sa zakašnjenjem, prošao asfalt, a zaslužan je i za uređenje 
Muzeja Bolmanske bitke u Bolmanu.

*
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Radomir Vuković – Pukela (1930-1993), nakon 
napuštanja tadašnje Jugoslavije, do kraja života živio je 
u Švicarskoj i radio u bolnici u Ženevi. Sahranjen je u 
Kraljevu jer se njegovi posmrtni ostaci 1993. godine, zbog 
ratnih zbivanja, nisu mogli prenijeti u Bolman. On je dao 
prvu donaciju u iznosu od 10.000 švicarskih franaka za 
izradu novog ikonostasa u bolmanskoj Crkvi.

*

Radovan Stojanović rođen je 1927. godine u Velikom 
Budmiru (Mađarska), a od 1930. godine živi u Bolmanu, 
nakon što je njegova porodica optirala za tadašnju Kraljevinu 
Jugoslaviju. Godinama, sve do penzionisanja 1989, bio je 
šef računovodstva u Poljoprivrednoj zadruzi Bolman. Čitav 
život bio je aktivan u lokalnim društvenim i crkvenim 
organizacijama, a veliki doprinos dao je i u nastanku ove 
knjige. Za posebno zalaganje u realizaciji novog ikonostasa 
bolmanske Crkve, od ideje do postavljanja, Srpska 

pravoslavna crkva odlikovala ga je 13. septembra 2008. godine Ordenom svetog 
Save trećeg stepena. Kao članu, povjereniku i dobrovoljnom davaocu krvi od 
1955. godine, Hrvatski Crveni križ dodijelio mu je priznanje Zlatni znak. Otac 
je Mirjane Vojnović i Miroljuba Stojanovića, brat Milovana Stojanovića te 
brat od ujaka Radomira Vukovića. Radovanova supruga Ankica (rođ. Bojanin) 
također je dala značajan doprinos u nastanku ove knjige.

*

Branko Janković – Fric godinama je u Bolmanu 
radio kao brico. Kuća mu je bila u Gornjanskom sokaku, 
a brijačnica u kući do Šentrinog dućana preko puta Crkve. 
Kasnije se sa ženom Smiljom preselio u Beograd. Bio je 
poznati samouki slikar. Njegove slike i ikone još i danas 
vise na zidovima bolmanskih kuća.

Branko Janković – Fric rođen je 1933. godine u 
Bolmanu od oca Jovana (1901-1955) i majke Aleksandre – Lekse (rođ. Bošnjak; 
1912-?). Godinama je u Bolmanu radio kao brico, što je bilo tradicionalno 
porodično zanimanje jer je i njegov djeda Milan Bošnjak (majčin otac) bio 
brico u Bolmanu. Nije poznato da li je Branko od nekoga učio slikarstvo ili je  
samouki slikar. Vjerujemo ipak da je samouk budući da mu je otac bio lugar 
pa je Branko kao dijete živio na lugarnici Topolje. Bolmanski odžačar Milan 
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Nedić sjeća se Branka iz osnovne škole kao učenika koji je znao “dobro crtati” 
te je “crtao svem razredu”. Rano je ostao bez roditelja. Mati mu je umrla dok 
je bio dijete, otac se ponovo oženio Emom, s kojom je imao sina Željka, te je 
nedugo zatim ubijen od strane krivolovaca u šumi.

Branko je živio u Gornjanskom sokaku, a brijačnica mu je bila u kući do 
Šentrinog dućana preko puta Crkve. Kasnije se (1965) sa ženom Smiljom (rođ. 
Preradović)  preselio u Beograd.[22] Slikao je ikone, pejzaže, portrete. Njegove 
slike i ikone još i danas vise na zidovima bolmanskih kuća. U vrijeme dok ovo 
pišemo, poznati bolmanski slikar, nažalost, teško je bolestan.

Kao brico bio je izuzetan majstor muške frizure, za koju je osvajao nagrade 
u Beogradu. Bolmanci ga se sjećaju i po posebnom smislu za šalu i humor. 
Naročito su voljeli slušati njegovo nadmudrivanje s u ovoj knjizi spomenutom 
baba-Katom Gvozdenjakovom[23], isto tako poznatom po šali. Kad se odselio 
u Beograd, rijetko je dolazio u Bolman. Dok je bila živa, baba-Kata ga je 
pozdravljala po Vojinu Bošnjaku – Baćiću, koji je često dolazio u Bolman, 
a također je živio u Beogradu. Ako bi srela Vojina Baćića, baba-Kata mu je 
obavezno spominjala „da pozdravi lajavog Fricoka“. 

*

Vladimir Stojković (u nekim dokumentima i 
Vladimir Dobrokes), zvani Vlade	Tutko, samouki slikar i 
harmonikaš, rođen je u Bolmanu 24. aprila 1933. godine 
od oca Todora Dobrokesa (1908-1971), vrsnog stolara, i 
majke Ruže Stojković (1911-1993) iz Darde.

Vlade je, kao jedanaestogodišnje dijete, obolio od 
dječje paralize. Bolest je prebolio, ali ne bez posljedica: 
ostao je “šantav” u lijevu nogu, koja je bila potpuno 

nerazvijena i bez snage. Iako invalid koji je hodao na štakama, vozio je bicikl 
i radio sve kao i zdravi ljudi.  Zahvaljujući svom velikom talentu za slikanje, 
radio je i što drugi nisu mogli. U slikarstvu je bio majstor sjene i detalja (u 
Bolmanu bi rekli: i crno pod noktom se vidi!). Najviše je slikao ikone i gotovo 
da nije bilo domaćinske kuće u Bolmanu i okolini, a da je nije krasilo bar jedno 
njegovo djelo: ikona ili slika na zidu s motivima “lov na jelena”, “ranjeni vepar”, 
“srne” itd.). Bolujući kao dijete, razvio je još jednu svoju ljubav – sviranje na 
harmonici. Mnogo je siromašnih svatova igralo uz njegovu harmoniku ili se uz 
njegovu svirku slavilo nešto drugo “za dušu i gušu”.

– Živio je siromašno i ponosno – priča o svom ocu Željko Nedić. – Iza 
[22] Vidjeti odrednicu “boga_ti tvoga bolmanskog...” u poglavlju “Mali rječnik bolmanskog 

divana”.
[23] Vidjeti pričice pod naslovom “Iz ciganske torbe” u poglavlju “Ledari” (str. 501-503).
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sebe nikom ništa nije ostavio osim sjećanja na one dane i na riječ koja opominje: 
Nema. A danas više nema ni njega. Mnoge su njegove slike izgubljene ili su 
izblijedjele, a njegove pjesme zaboravljene. Ipak, ponekad sijevne neka slika ili 
stih stare pjesme, koji u meni izazovu i osmijeh i zaleđenu suzu.

Umro je 18. avgusta 1979. godine od moždanog udara i za sobom ostavio 
suprugu Rakilju Nedić i petoro djece (Stevana, Savu, Željka, Ljubomira i Miru). 
Uspješno se nosio s nedaćama uzrokovanim bolešću iz djetinjstva. A koliko 
god se znao izboriti s time i pokazati svoj slikarski i muzički talent, boemskog 
načina života nije se mogao ili nije htio odreći. Te njegove dvije osobine čudno 
povezuju početne riječi pjesme koju je najviše volio svirati i po čemu ga još i 
danas pamte: “Sjetuje me majka i brine se za me�”   

*

Nikola Horvat je rođen 1946. godine u Bolmanu od 
oca Miladina i majke Kose (rođ. Janković). Diplomirao je 
na Pravnom fakultetu u Beogradu i 28 godina bio sudija 
Općinskog suda u Belom Manastiru, a nakon toga advokat. 
Oženjen je Smiljom Horvat[24] (rođ. Dvornić) iz Popovca. 
Unuk je Nikole Horvata spominjanog na više mjesta u 
ovoj knjizi. Živi u Belom Manastiru.

    *

Jovanka Lekić (djevojački Jeličić) doktor je stomatologije i specijalist 
ortodoncije. Rođena je Novom Bolmanu 24. januara 1951. godine od oca 
Milana i majke Desanke (rođ. Marjanović). Sestra je Radomira Jeličića.

Osnovnu školu završila je u Bolmanu, gimnaziju u Belom Manastiru i 
stomatološki fakultet u Beogradu. Prvo se zaposlila u Priboju na Limu. Nakon 
nekoliko godina prešla je u Podgoricu (tadašnji Titograd), gdje je dobila stalno 
zaposlenje i zasnovala porodicu. Poslije nekoliko godina dobila je specijalizaciju 
iz ortodoncije, koju je završila u Beogradu. Godine 2004. osnovala je privatnu 
specijalističku ordinaciju u Podgorici, u kojoj i danas radi.

Bila je udata za pokojnog Sava Lekića, prof. S njim ima dvoje djece: sina 
Stefana i kćerku Milicu.

*

[24] Vidjeti napomenu broj 230 u poglavlju “Ledari” na 469. stranici.
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Jovan Bojanin je rođen 9. marta 1951. godine u 

Bolmanu od oca Milorada (Bolman, 1919-1993) i majke 
Zore (rođene Paunović; Poča, Mađarska, 1927. – Bolman, 
1993).

Osnovnu je školu pohađao u Bolmanu, a gimnaziju 
u Belom Manastiru. Nakon završene gimnazije upisao 
se na Pedagošku akademiju u Osijeku i postao nastavnik 
tehničkog odgoja i fizike (1974). Kad je Pedagoška 

akademija prerasla u Pedagoški fakultet, nastavio je studij i 1980. stekao zvanje 
profesora proizvodno-tehničkog odgoja (PTO).

Radio je u Osnovnoj školi “Sara Bertić” u Darda devet godina, a nakon 
toga u srednjoj školi u Belom Manastiru, gdje je i danas zaposlen kao profesor 
informatike i računalstva u Drugoj srednjoj školi Beli Manastir. Za svoj rad 
dobio je mnoštvo zahvalnica, priznanja, nagrada i diploma, a najznačajnijim 
priznanjem smatra Nagradu tehničke kulture Hrvatske za izuzetan doprinos na 
području tehničkog stvaralaštva, koju mu je u Zagrebu 23. XII. 1988. godine 
dodijelio Odbor za dodjelu nagrade pod predsjedništvom Branka Kralja.

Oženjen je Verom Bojanin (rođ. Pandur) iz Jagodnjaka. Nemaju djece.

*

Radomir - Rade Jeličić doktor je stomatologije. Rođen je Novom 
Bolmanu 26. novembra 1952. godine od oca Milana i majke Desanke (rođ. 
Marjanović). Brat je Jovanke Lekić.

Osnovnu školu završio je u Bolmanu, gimnaziju u Belom Manastiru 
i stomatološki fakultet u Beogradu. Prvo radno mjesto dobio je u Belom 
Manastiru, u ambulanti za dječju i preventivnu stomatologiju. Godine 1991. 
radio je u stomatološkoj ambulanti za odrasle u Belom Manastiru, a kasnije u 
Kneževu i Šećerani. Od 1993. do 1997. bio je načelnik Stomatološke službe u 
Domu zdravlja Beli Manastir. Od februara 1997. godine radio je dva mjeseca 
na oralnoj kirurgiji u zrenjaninskoj bolnici, a tada se preselio u Sombor gdje je 
dobio posao stomatologa u Bezdanu. Tu je radio četiri godine (do 2001), a tada 
je osnovao privatnu stomatološku praksu u Somboru, gdje i danas radi i živi.

Oženjen je Jadrankom Jeličić (rođ. Živić) iz Batine i s njom ima dvoje 
djece: sina Nemanju i kćerku Isidoru.

*
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Protojerej-stavrofor Branislav Stojković rođen 
je 15. oktobra 1953. godine u   Bolmanu od oca Vojina, 
rodom iz Jagodnjaka, i majke Dafine (rođ. Kolar). Osnovnu 
školu završio je u rodnom mjestu rođenja, a školske 
godine 1969/70. upisao se u Bogosloviju Sv. tri jerarha u 
Manastiru Krki, u koju ga je uputio episkop bački Nikanor 
po preporuci tadašnjeg bolmanskog paroha Pavla Stajića. 
Prvi razred i prvo polugodište drugog razreda završio je 
u Manastiru Krki, da bi potom prešao u Bogosloviju sv. 

Arsenija u Sremskim Karlovcima, koju je završio školske 1974/75. Zbog odlaska 
na odsluženje vojnog roka diplomirao je  1976. godine.

Brak s Bojanom Lepojev sklopio je 5. juna 1977. godine u Kuli. Potom je 
rukopoložen u čin đakona 27. avgusta iste godine u Sabornom hramu Sv. Trojice 
u Pakracu rukom episkopa slavonskog Emilijana. U čin sveštenika rukopoložio 
ga je isti episkop već sljedećeg dana, 28. avgusta, na Veliku Gospojinu u selu 
Suhopoljska Borova kod Virovitice. Za paroha parohije Budimci - Poganovci 
postavljen je 1. januara 1978. godine, gdje je ostaje do Usjekovanja (11. 
septembra) 1991. godine.

Po upokojenju episkopa Emilijana, na tron episkopa slavonskog dolazi 
episkop Lukijan Pantelić, koji ga je odlikovao 13. jula 1984. pravom nošenja 
crvenog pojasa. Po obnovljenju Eparhije osječkopoljske i baranjske postao je 
njen klirik jer je parohija u kojoj je službovao pripala toj Eparhiji. Uoči raspada 
bivše Jugoslavije episkop osječko-poljski i baranjski Lukijan (Vladulov) daje 
mu blagoslov da privremeno službuje u Eparhiji bačkoj, a episkop bački Irinej 
postavlja ga 1. oktobra 1991. za privremenog paroha druge parohije u Kuli, 
sa svim pravima i dužnostima. Tu ostaje do 30. juna 1993. Tada, na sopstveni 
zahtjev, biva razriješen i odlukom episkopa Lukijana od 1. jula iste godine 
postavljen za paroha jagodnjačkog. Dostojanstvom protonamjesnika odlikovan 
je 15 / 2. avgusta 1995. godine. U Jagodnjaku je ostao do 31. oktobra 1997. 
godine.

Odlukom episkopa Lukijana 31. oktobra 1997. dobio je kanonski otpust 
i prešao u Arhiepiskopiju beogradsko-karlovačku, gdje ga je patrijarh srpski 
Pavle primio u svezu klira i postavio za drugog paroha u Sremčici. Tu je ostao 
do 1. novembra 2002. kad ga je patrijarh Pavle postavio za drugog paroha u 
Železniku, gdje se i danas nalazi. Dana 9. februara 2003. patrijarh Pavle ga je 
odlikovao činom protojereja.

Dana 24. novembra 2008. godine o Sv. kralju Stefanu Dečanskom, 
hramovnoj slavi u Železniku, odlukom patrijarha Pavla, mitropolit crnogorsko-
primorski Amfilohije odlikovao ga je pravom nošenja naprsnog krsta, koji mu je 
uručio episkop hvostanski Atanasije te od tada nosi zvanje protojerej-stavrofor.
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Ove, 2012. godine prota Branislav Stojković napuniće 58 godina života 

i 35 godine svešteničke službe. Sa suprugom Bojanom ima tri kćeri i sedmero 
unučadi.

*

Božo Jeličić je rođen 1955. godine u Bolmanu. Diplomirao je na Pravnom 
fakultetu u Beogradu. Bio je advokat, a zatim sudija Općinskog suda u Belom 
Manastiru. Za sudiju Općinskog suda u Vukovaru izabran je 1997. godine, gdje 
i danas radi. Živi u Belom Manastiru.

*

Milanka Krhač (djevojački Nedić) rođena je 29. januara 1957. godine 
u Bolmanu od oca Stevana Nedića i majke Ljubice (rođ. Popović). Sestra je 
Jovana S. Nedića. U Bolmanu je završila osnovnu školu, u Belom Manastiru 
gimnaziju, a studirala je kemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom 
Sadu, gdje je stekla zvanje profesora kemije.

Do rata izazvanog raspadom bivše Jugoslavije nije mogla pronaći stalan 
posao pa je radila u više škola, ali i na radnim mjestima izvan prosvjete. Ratni 
vjetrovi odveli su nju i njenu porodicu (tadašnjeg muža Matiju i djecu Maju 
i Marka) iz Darde u međimurski Prelog, gdje i danas žive. Milanka predaje 
kemiju u Osnovnoj školi Prelog i u obližnjoj Osnovnoj školi Donja Dubrava. 
Već drugu godinu radi i u Centru izvrsnosti OŠ Nedelišće kao jedan od voditelja 
radionica iz kemije za učenike osnovnih škola.

U dva mandata (2006 - 2008 i 2008 - 2010) bila je imenovana za jednog 
od voditelja Županijskog stručnog vijeća učitelja kemije Međimurske županije. 
Dana 27. aprila 2009. godine promovisana je u učitelja mentora. Dosad je 
recenzirala četiri udžbenika i četiri radne bilježnice: Sanja Lukić: Što je sve 
kemija?, udžbenici i radne bilježnice za kemiju za 7. i 8. razred osnovne škole, 
te Andrea Pehar i Nikolina Bekić: Kemija 7 i Kemija 8, udžbenici i radne 
bilježnice za kemiju za 7. i 8. razred osnovne škole.

Od 2003. godine voditeljica je Učeničke zadruge Zvirnjak OŠ Prelog i 
njene sekcije makrame-veza, o čijem radu je napisala prilog u knjizi “Učeničke 
zadruge Međimurske županije : pregled stanja i preporuke projektnog tima 
Autonomnog centra” (Čakovec, 2011).

*

Prof. dr. Svetlana Kaljača (djevojački Bijelić; Beograd, 1966), vanredni 
je profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (Defektološkog 
fakulteta) u Beogradu. Njen otac Svetozar – Cvijo Bijelić i majka Spomenka 
(djevojački Kovačević) rođeni su u Bolmanu, ali su se kao mladi ljudi odselili 
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u Beograd.

*

Doc. dr. Dušan Kolar (Osijek, 1966), psihijatar je i psihoterapeut iz 
Beograda. Njegov otac Branislav – Brane Kolar rođen je u Bolmanu. I otac 
Brane i majka Milica bili su učitelji i nastavnici u područnoj školi u Bolmanu, 
a kasnije u Osnovnoj školi “Jovan Lazić” u Belom Manastiru, gdje su tada i 
živjeli.

*

Dr. Stanoje Bojanin (Petrovac na Mlavi, 31. XII. 1968), historičar je 
i naučni saradnik Istorijskog instituta Beograd. Sin je Svetomira Bojanina. 
Diplomirao je 1995. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu na Odeljenju 
za istoriju s temom Načela nasleđivanja kod Nemanjića. Postdiplomske studije 
na istom fakultetu završio je 2001. godine odbranom magistarskog rada Zabave i 
svetkovine u srednjovekovnoj Srbiji od kraja 12. veka do 1459. godine. Doktorirao 
je 2007. s temom Narodna kultura Srba od poznog srednjeg veka do početka 
novog veka (kraj XIII – kraj XVI veka). U Istorijskom institutu u Beogradu 
radi od 1996. godine. Bavi se istraživanjem društvene historije srednjeg vijeka. 
Dosad je objavio dvije monografije te veći broj članaka, rasprava i priloga u 
časopisima i enciklopedijama.

*

Protojerej Stevan Kuveždanin rođen je 21. maja 
1968. godine u Bolmanu od oca Dušana i majke Jovanke 
(rođ. Vuković). Osnovnu je školu pohađao u Bolmanu 
(1-4) i Belom Manastiru (5-8). Nakon završenog prvog 
razreda srednje škole u Belom Manastiru, upisao je 1984. 
petorazrednu Bogosloviju sv. Arsenija Sremca u Sremskim 
Karlovcima, na kojoj je maturirao 1989. godine. U čin 
prezvitera rukopoložio ga je Njegovo preosveštenstvo 
pravoslavni episkop osječkopoljski i baranjski gospodin 
gospodin Lukijan (Vladulov) 10. novembra 1991. godine 

u Bolmanu. Nakon rukopoloženja postavljen je za paroha u parohiji Popovac, 
a od decembra 1992. godine u parohiji Kneževo. Parohiju Jagodnjak preuzeo 
je početkom decembra 1997. godine, a za paroha bolmanskog postavljen je 9. 
januara 1999. godine i tu je na službi i danas. Od 2004. godine administrator je i 
parohije Valpovo. U čin protoprezvitera (protojereja) postavljen je 24.septembra 
2004. godine od strane episkopa Lukijana. Oženjen je Draganom Kuveždanin 
(djevojački Sladojević), rodom iz Bukovca kod Petrovaradina, s kojom ima 
sinove Dušana i Dragana.



598
Kao bolmanski paroh od 2001. do 2006. godine izdavao je bilten Srpske 

pravoslavne parohije bolmanske pod imenom “Parohijsko pismo (vašeg paroha 
protojereja Stevana Kuveždanina”, u kome je pisao tekstove s crkvenom 
tematikom. Izdao je ukupno 9 brojeva na 4 (1. i 3. broj na 3) stranice A-4 
formata. Prvi broj pripremljen je pisaćom mašinom, a ostali su pripremljeni na 
kompjuteru i umnoženi fotokopiranjem te besplatno podijeljeni vjernicima.

*
Vidoja Kovačević rođen je 23. maja 1971. u Osijeku od oca Milana 

Kovačevića, rođenog u Bolmanu, i majke Anđelke Kovačević (djevojački 
Tomašev), također rođene u Bolmanu. Unuk je Vidoje Kovačevića (1927-1990). 
Do svoje osme godine živio je u Bolmanu, kad se s roditeljima preselio u Beli 
Manastir. Osnovnu i srednju školu završio je u Belom Manastiru, višu poslovnu 
školu u Beogradu, a visoku – nakon preseljenja u Irsku 9. maja 2002. godine - na 
odsjeku za biznis (smjer marketing) na Tehnološkom institutu Galway-Mayo.

Živi i radi u zapadnom dijelu Irske, u gradu Galwayu (čitaj: Golvej), sa 
suprugom Bosiljkom Kovačević (djevojački Muždeka) iz Darde, rođenom u 
Kneževu 1972, i s dva sina: Milanom, rođenim u Osijeku 1999, i Mihailom, 
rođenim u Galwayu 2003.

Zaposlen je u NFB-u (Network of Excellence for Functional Biomaterials), 
multidisciplinarnom centru u sklopu Nacionalnog univerziteta Irske u Galwayu 
s vise od 80 naučnika – biologa, kemičara, inženjera, liječnika. NFB razvija 
nove tehnologije za upotrebu u kliničkim uslovima i za pomoć pacijentima, a 
Vidoja radi na poziciji istraživačke i administrativne podrške svim aktivnostima 
NFB-a. Kao dio NFB-ovog tima suorganizirao je i koordinirao dvije velike 
konferencije na evropskom nivou:

TERMIS 2010, Galway - Tissue Engineering and Regenerative Medicine 
International Society (konferencija o mekim tkivima i regenerativnoj medicini 
s preko 600 delegata)

ESB 2011, Dublin - European Society for Biomaterials (konferencija o 
biomaterijalima i biomedicinskom inženjeringu s preko 900 delegata)

U slobodnom vremenu radi kao pomoćni košarkaški trener (djeca do 13 
godina) u lokalnom timu “Titans” iz Galwaya. Rekreativno igra košarku u istom 
klubu i prati košarkaška dešavanja u zemljama bivše Jugoslavije i u Evropi.

Obično jednom godišnje s porodicom dolazi u rodni kraj da posjeti 
roditelje, rodbinu i prijatelje te da obiđe Bolman, koji mu je vječno u srcu i 
duši. Miris rodne grude, ljude, događaje i priče uvijek nosi sa sobom, što sažima 
riječima: “Bolmanac u svetu i Bolman u meni”.

*
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Željka Jeličić Marinković (Kneževo, 4. X. 1981) od 2006. godine 
zaposlena je kao znanstveni novak – asistent na Odjelu za biologiju Sveučilišta 
Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku. Područje njenog istraživačkog rada je 
zoologija s posebnim osvrtom na entomologiju, a uže područje istraživanja su 
komarci i utjecaj atraktanata na život komaraca. Pred njom je univerzitetska 
karijera. Željka je od rođenja do udaje živjela u Novom Bolmanu i Belom 
Manastiru, njen otac Milorad Jeličić je iz Novog Bolmana, a majka Zlata 
(djevojački Everle) je iz Bolmana. Zlata je nastavnica povijesti i zemljopisa u 
belomanastirskoj Osnovnoj školi “Dr. Franjo Tuđman”.

*
I brojni drugi Bolmanci i Bolmankuše stekli su visoko ili više obrazovanje. 

Teško ih je sve i nabrojiti, a još teže skupiti o njima pouzdane podatke.
Visoka stručna sprema: Ankica Bošnjak, dipl. inž. tekstila; Milka 

Bošnjak (rođ. Mrđa) iz Novog Bolmana, dipl. ekonomistica; Damir Đukić, 
dipl. ing. agronomije; Luka Everle, dipl. inž. poljoprivrede, smjer stočarstvo; 
Verica Jeremić (rođ. Kuveždanin),  dipl. ekonomistica; Snežana Majstorović, 
mr. psihologije (živi u Amsterdamu); Svetomir Mihajlović, magistar političkih 
nauka; Persida Prugovečki (rođ. Šakić) iz Majških Međa, dipl. pravnica; Nada 
Sladaković (rođ. Stojanović), dipl. inž. arhitekture; Nada Stojanović (rođ. 
Mrđa); Božica Urukalo (rođ. Lazić), dipl. pravnica�

Učiteljska škola – Pedagoška akademija: Branislav - Brane Kolar; 
Jovanka Gudlin (rođ. Stojanović); Dušanka Janković; Ljubinka Janković; 
Svetomir Janković; Zlata Jeličić (rođ. Everle); Miladinka Klobučar (rođ. 
Bijelić); Dušanka Kovačević (rođ. Dmitrić); Ljubinka Kovačević (rođ. 
Veselovac); Slavica Kovačević; Mirjana Kovanušić (rođ. Bošnjak); Borka 
Maljković (rođ. Stojanović) iz Novog Bolmana; Vera Mrđa; Savka Mrđa (rođ. 
Branković); Gospava Mrđenović (rođ. Mrđa), Smiljana Živić (rođ. Radišić)�

Viša školska sprema – ostali smjerovi: Milka Bogunović (rođ. Stojanović) 
iz Novog Bolmana, socijalna radnica; Blaženka Kalčić (rođ. Dekić), inž. tekstila; 
Ljubinka Momčilović (rođ. Nedić), inž. poljoprivrede, smjer stočarstvo�

U Bolmanu su radili mnogi obrazovani ljudi koji nisu rođeni Bolmanci: 
nastavnici u školi (npr. Mile Đurković, Ljubica i Petar Kostov, Ana i Sreten 
Mišev, Gena i Mito Ilijev, Franjo Balog, Marica Čavić, udana Živković), 
doktori u ambulanti (npr. Radoslav Mutavdžić), agronomi u zadruzi, veterinari 
u veterinarskoj stanici� Neki od njih su neko vrijeme i živjeli u Bolmanu ili u 
Majškim Međama. I oni su ostavili traga u bolmanskoj povijesti i kolektivnoj 
svijesti pa bi vrijedilo zabilježiti i njihova imena i osnovne podatke o njima. 
Također bi vrijedilo zabilježiti i obrazovane muškarce i žene koji su bračnim 
vezama bili ili su još uvijek vezani za Bolman. No, to ostaje da se uradi za drugo 
izdanje ove knjige ili za neku drugu priliku.
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МАЛИ РЈЕЧНИК  
БОЛМАНСКОГ ДИВАНА

У овај рјечник уврштено је око 800 ријечи те устаљених и пригодних 
израза који су карактеристични за болмански диван. У великој мјери то 
нису ријечи, значења или облици који припадају стандардном језику.

Болмански диван, наравно, садржи још много ријечи и израза, а нису 
сви уврштени у ову збирку јер циљ није ни био да се направи свеобухватни 
рјечник, већ да се једним поглављем ове опширне књиге илуструје 
болмански говор и дух људи који су њиме говорили или још увијек говоре.

Ријечи и изрази скупљани су онако како је скупљана и обрађивана 
грађа за ову књигу. Највише их је скупио аутор књиге Јован М. Недић, 
значајан допринос дао је и Жељко Недић, допринос су дали и бројни 
информатори, а обрадио их је Јован С. Недић и додао све оно чега се сам 
сјетио док их је обрађивао.

Старих Болманаца старосједилаца све је мање, док млађи Болманци 
знају све мање старих ријечи и израза. Зато ће овај рјечник бити подсјетник 
на старе Болманце и подсјетник младим Болманцима на говор њихових 
предака. Нека нам свима буде и подстицај да наставимо скупљати болманске 
ријечи и изразе и да једног дана скупимо све што се још може скупити. А 
оно што не буде записано, нестаће за сва времена.[1]

агација – багрем; дрва за ложење и грађа од багрема; тврдо и трајно дрво 
од багрема погодно за коларство (“Комшија ми изрезо оне агације 
на_вр_башче”).

а-ја (и а-јак) – не, никако, не долази у обзир (“Пробо_ј’ он лијепим, а-јак, 
не вриједи!”).

Ај, ај, ај, ајте Бај’! – викао је некад дједа-Пинака док је чувао да вране 
не поваде његов тек посијани кукуруз, а Бајо је, “мал’ даље отале”, 
чувао свој кукуруз.

ајдара – распуштена жена, жена која се радо скита, која је у сваком лонцу 
варјача (“Какво_ј’ коло брез ајдаре!”).

ајде де! – израз је којим се потврђује да ће нешто бити како је речено: па 
добро, па нека буде, може (“Ајде де! Нек’ буде как’ оћеш”).

ајгир – коњ за приплод, ждријебац, пастув.

ајнфорт (такођер: амфорт, в.) – широк, покривен, зидовима ограђен улаз 

[1] Видјети напомене број 1 и 2 у поглављу “Болман је био Болман” (стр. 268).
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у кућу и кућно двориште.

ајнпрен-супа – једноставно јело од запршке и воде.

ајс – узвик воловима да скрену улијево; узвик коњима да скрену улијево је 
“ар” (усп. ојс).

Ако_ј’ Дивна, баш је дивна! – Сјед’ли пред_кућом уч’тељ’ца и дједа-
Мито и гледал’ сватове кад се удавала нека Дивна. Уч’тељца у један 
ма’, док је гледала Дивну, рече: “Ако је Дивна, баш је дивна! Оне њене 
црне очи, оно њено бело лице! Јелте, деда-Мито?” – Ааа”, потврди 
то дједа-Мито на свој начин.

Ак’ смо се најмил’, нисмо се помам’ли – тако су се правдали надничари 
кад би их газда пожуривао да брже раде.

алдумаш – чашћење у знак добро склопљеног посла.

алуга – закоровљено земљиште, густ коров, травуљина.

алватан, -тна, -тно – велик, комотан, довољно или претјерано широк (о 
одјећи и обући). “Сватов’ су и ђувегија и снаша у поноћ требају ић’ 
лећ’ у кревет, а она није дјевојка па се боји да ће он викат’ на њу кад 
то сазна. Тетка јој каже да ће се она сакрит’ у_соб’ па ако ђувегија 
буде на њу вико, она ће је оправдат’. А ђувегија још за_дана метно 
литру ракије поред брачног кревета, ал’ пирнице нашле ракиј’, начеле 
влаш’ и полак’ попиле. Кад је лего с младом и утрно свјетло, он узо 
ракиј’ па ће отпит’ једамп’та. Кад је осјет’јо да_ј’ влаша начета, 
расрди се и викну: „Ко_ј’ начо, мајку му његов’“? А тетка помисли 
да говори о младој па довикне из мрака: „Немој, синко, викат на њу, 
ми смо у нашој фамилиј’ све алватне“.

ама-ха – замало, умало, готово, скоро.

амбрела – кишобран.

амфорт – в. ајнфорт (“У авлиј’ Богдиног бирцуза улаз’ло се кроз амфорт”).

андар’ти се – чешати се, обично о довратак, дрво или неки други предмет 
(“Има сат и подруг как’ сам чистила кокошињац па се сад сам’ 
андарим”; “Шта се стално андариш, ко_да_с’ пуна бува!”).

андрача – шипраг, честар (“Ту_ј’ било андраче вел’ке и цвијећа па се 
враташца нис’ ни вид’ла”).[2]

андрак – враг, ђаво, сатана, нечиста сила (“Није никад чула ни вид’ла таку 

[2] Видјети напомену број 83 у поглављу “Болман је био Болман” (стр. 324).
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врачку, који_ј’ сад то андрак? Ни враг ни жива вјера!”); [3] поспрдан 
израз за досадног човјека.

андр-мандр – набрзину, којекако, макар_как’.[4]

андр(а)моље – предмети без вриједности, прње, дроњци.

андрмољан – одрпана, неуредна и немарна особа.

англоват’ – препродавати робу на вашару, нпр. купити коња па га на истом 
вашару продати и зарадити на разлици у цијени. (“Срето Кичин 
је посебно знао куповат’ добре коње и трговат’ по_вашар’ма, 
англово_ј’”).[5]

ар – узвик коњима да скрену или да се макну улијево; узвик воловима да 
скрену улијево је “ајс” (усп. от).

арловат’ – скакати, бити немиран по кући.

армуникаш – хармоникаш.

армун’ка – хармоника.

аро – брзо, одмах (отићи и сл.; “Чим спусти каш’ку на тањир од вечере, 
аро у село, а-јак да ће остат’ код_куће”).

Аршањ – брдо западно од Вилања у Мађарској, десетак километара 
сјеверно од Болмана, које се и види из Болмана (в. Да се и за Аршањ 
уватим, и он би се струш’јо; в. отперјат’).[6]

арто – узвик коњу или крави да се помакне устрану.

артокнит’ се – помјерити се устрану.

аскурђела[7] ти твога! – некад се тако викало на дјецу, непослушне особе и 
непослушне домаће животиње. Употребљавао се и израз “Створ’теља 
ти твога”.

асма – астма.

[3] Видјети текст под насловом “Кријеснице” у поглављу “Ледари” (стр. 515).
[4] Видјети текст под насловом “Андр-мандр бријање” у поглављу “Болман је био 

Болман” (стр. 311-312).
[5] Видјети текст под насловом “Ш_ћошка брез трошка” у поглављу “Болман је био 

Болман” (стр. 330).
[6] Видјети напомену број 311 у поглављу “Ледари” (стр. 511).
[7] Аскурђел – један од предака у усходној линији. Према интернетској страници http://

vukajlija.com/ преци се у српском језику називају овако: 1. отац, 2. деда, 3. прадеда, 4. 
чукундеда, 5. наврндеда, 6. курђел, 7. аскурђел, 8. курђун, 9. курлебало, 10. сукурдол, 
11. сурдепач, 12. омжикур, 13. курајбер, 14. панђупан, 15. сајтава, 16. бели орао. У неким 
рјечницима (Клаићев, Матице српске) за аскурђела се каже да је прашукунд(ј)ед.
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асна – корист, добит од чега или од кога (“О’_тога ја немам никаке асне”).

аснит’ – користити нешто, имати користи од нечега.

астал – стол; н_астал – на стол; з_астал – за стол; з_асталом – за столом; 
под_асталом – под столом.

Аста нема прдете! – Куп’јо Пукела[8] мотор[9] “циндап”[10], а тај неће 
пал’ти па га он поправља – прича Видоја Бијелић. – Ја сам ту ш_
њиме, а неки Циганчић стоји поред нас и гледи. Проба Пукела вак’, 
проба нак’, а мотор неће упал’ти. Већ је поган што неће упал’ти 
и каже мен’ да гурам мотор и упал’ће. Гурам ја мотор и стварно 
упали. Гледа то Циганчић па каже: “Аста, Радомир, аста нема 
прдете” (мислећи да мотор нема сирене).”Марш отале, ак’ те 
шопнем!”, срди се Пукела на Циганчића. Тај су мотор послал’ за њим 
у Швицарску кад се там’ одсел’јо.

А, шут’, так’ мора бит’! – израз је утјехе који у Болману чешће означава 
иронију и спрдњу. Типично болманско претварање озбиљне ствари у 
спрдњу. Кад су оно за вријеме рата у_сел’ бил’ Рус’ и вијал’ и ватал’ 
жене, једна, сад, је_л’ није ћела ил’ није стигла утећ’, па наиђе 
њен чојк и кад је вид’јо шта Рус ради с његовом женом, пита је: 
“Како_ј’?”, а она му одговор’ла баш то: “А, шут’, так’ мора бит’!”

А Титицу о шљивицу! – рекао је Јосип (Јózsef) Фојтек из Новог Болмана, 
који се касније одселио у Каранац, кад је након Другог свјетског рата 
чуо да неки пјевају: “Краља Перу о бандеру”.[11]

атижак – в. хатижак.

атреса – адреса; атресиран, -а, -о – адресиран, тј. некоме упућен или 
намијењен (“Писмо можда некад и не стигне оном коме шаљеш, ал’ 
ак’ пред неким пјеваш, то ће сигурно стигнит’ ономе ил’ оној коме_ј’ 
атресирано”).[12]

авлија – двориште; предња авлија – двориште испред куће и до сокака; 
стражња авлија – двориште испред штале или иза пајте (ако је 
пајта изграђена окомито на кућу, “у лакат”); у_авлиј’ – у дворишту; 

[8] Радомир Вуковић – Пукела (1930-1993).
[9] Мотор – мотоцикл.
[10] Zündapp (читај: циндап) била је марка њемачких мотоцикала који су се производили 

од 1921. године.
[11] Према сјећању Милана Новаковића из Каранца. Према Лексику презимена СР 

Хрватске (стр. 171), у вријеме пописа становништва 1948. године, у Новом Болману су 
живјеле двије особе с презименом Фојтек, које су припадале истој породици.

[12] Видјети текст под насловом “Спрдња” у поглављу “Ледари” (стр. 464-469).
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пред_авлијом – испред куће на сокаку.

Аврица_ј’ баш бијо сирома’, а никад није куво за вечер’ крпица – рекао 
је Милан Коцкар кад је био “у_надниц’” код Шентриних (Доброкеса). 
Аврица је био надимак Аврама Опанчара (1841-1917), који је, “иак’ 
сирома, да_шта_с’ казал’ сирома ко Аврица”, ипак отхранио Милана 
Коцкара.[13]

аврље – отпаци било које врсте: од дрвета, сламе, камена, цигала; разне 
бачене ствари.

авшток – в. хакшток.
баба ћера јар’ће – каже се за таласање зрака од врућине у љетно доба.

бабуљ’ца – бубуљица (“Не дрпај те бабуљ’це!“).

бац’ти у_шпорет – додати дрва на ватру која већ гори да се не угаси (“Немој 
отић’ од_куће, а да не бациш у_шпорет. Утрн’т’ ће се ватра”).

бачка пита – тањи колач од вученог тијеста с разним надјевима (с ораси’, 
с маком, с кор’цама, з_грожђицама и циметом или какаом). Ако је 
колач дебљи, зове се дебела пита.

багов – нечистоћа и остаци дувана у лули (“Он не_ваља ни по луле багова”).

Бан – Поповац (мјесто у Барањи).

Банкуша – становница Бана (в.), жена поријеклом из Бана.

бап’ца (< баб’ца) – жена која помаже при порођају, примаља.

У болманским матицама крштених од 1861. године налазимо податке 
о бабицама у Болману. Од 1861. године па до 1864. прва бабица је 
Ана Мајсторовић, а 1864. године замјењују је Марија Ковачевић 
и Јелисавета Скленар. Године 1867. као бабица појављује се и 
Тересија Хајнтл. Од 1869. па до 1886. године прва бабица је Ана 
Кувежданин, а уз њу су бабице Тересија Хаинтл и код Рома Софија 
Ђурђевић.

Од 1882. до 1888. године главна бабица је Марија Купинић (рођена 
Нешковић), родом из Борјада. Уз њу су бабице и Тересија Хаинтл, 
Аврамија Коцкар, Христина Клекнер, Јулијана Вилић те Јелена 
Петровић код Рома. Тересија Хаинтл се од 1886. године ријетко 
појављује као бабица, исто као и Марија Купинић од 1888. године. 
Године 1887. као бабица појављује се Милица Марић, која је прва 
бабица до 1896. године. Уз њу су Цвијета Колар те старе бабице 
Тересија Хаинтл и Марија Купинић, као и Јела (Јелена) Петровић.

[13] Испричао Видоја Бијелић. 
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Од 1896. године старе бабице више се не појављују, већ долазе 
нове: Јелисавета Крист из Новог Болмана и Милица Вучковић 
из Болмана. Уз њих се повремено помињу Смиља Подрумац из 
Мајшких Међа, Амалија Вуковић из Сепежа те Ана Балиновић и 
Јела Петровић код Рома. Године 1898. главна је бабица Августина 
Микеш, а од 1899-1904. године главна бабица поново је Јелисавета 
Крист. Године 1904. њу замјењује Ружа Хабербихлер из Новог 
Болмана.

Од јануара 1905. године главна бабица је Сузана Фишер (удана Шик, 
од 1927. удова Шик). Она је била главна бабица све до краја 1929. 
године, докад и имамо податке о бабицама, па је она на тој дужности 
имала најдужи стаж.

Барјак жали Хортија Иштвана, срце моје Александра краља – пјевали 
су 1942. године (а и касније) момци и дјевојке из Болмана кад је 
погинуо син мађарског регента[14] па је била одређена жалост за 
њим.[15]

баркат’ – чачкати по ватри, ширити жар; шушкати, ударати, лупкати (“Не 
баркај ваздан по ватри, упишаћеш се ноћом у кревет“).

баш ме врагов’ тргају – израз који се некад употребљавао кад је нетко 
хтио рећи да је нервозан.

батал – особа која ништа не вриједи, пропалица, неваљалац.

бечат, -а, -о – крупних очију, окат.

белајисат’ – дангубити; призивати несрећу; “Немој белајисат’” – не 
призивај несрећу (тј. белај).

бент – насип уз ријеку Драву, код Болмана прилично удаљен од ријечног 
корита; простор између бента и Драве испуњен је густом шумом.

бентар’на – бентарина, накнада која се вјероватно плаћала за заштиту од 
поплава и одводњавање, одн. за одржавање дравског бента.[16]

бентарош – чувар бента (нпр. Војин Џанин).

бепка (<беб’ка) – лутка (“Ала_ј’ лијепа ко бепка!”).

Бездан – Нови Бездан (мјесто у Барањи).

[14] Иштван Хорти (Horthy István; 1904-1942) – најстарији син регента Краљевине 
Мађарске Миклоша Хортија (Horthy Miklós; 1868-1957); политичар и пилот ловачког 
авиона у Другом свјетском рату, погинуо у авионској несрећи.

[15] Према причи Љубице Капетановић (рођене Недић; 1922-2005).
[16] Видјети напомену број 213 (стр. 160).
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бицикла, бицигла – бицикл.

бичало, бичал’ца – држало од дрвета за канџију или бич. Умјесто дрвета 
некад се на вашарима могао купити и трсковац – држало канџије 
израђено од гуме или сличног материјала, украшено шарама разних 
боја.

биће кише, туку се магарци! – некад се тако говорило дјеци да се смире 
кад се туку.

Биће ово добра бичал’ца – рекао је један унук свом дједи и мáјки и показао 
комад дрвета који је одрезао. “Ђе_с’ то одсјеко? Мал’ ак’ нис’ одсјеко 
трешњу коју смо прољетос посад’ли!”, одговоре му они. “Дашта_с’, 
Створ’теља ти твога” – изгрде га кад су видјели гдје је одрезао 
бичал’цу.

Бијели Манастир – болманско име за Бели Манастир, које су употребљавали 
старији Болманци, док се нису навикли на службено (екавско) име.

Бијели петак – назив за петак који највјеројатније пада у тзв. “Бијелу 
недељу”. У тај петак једу се само кухана јаја.[17]

бика – бик; јелен.

бикеле – мушке плетенице.

бирцуз – биртија, крчма. У Болману је постојало више бирцуза: Богдин, 
Радојин, Сим’ћев, Шентрин, Велики бирцуз.

бирташ – власник бирцуза (в.).

бирташ’ца – власница бирцуза; бирташева жена.

бистар ко напој – кад су некад у Болману за некога рекли да је бистар, то 
је значило да је тај паметан, да брзо схвата и да лако учи. Напој је 
смјеса која се даје свињама и није бистра, зато се израз “бистар ко 
напој” користи кад се некоме жели наругати, тј. кад му се жели рећи 
да баш није паметан.

Бјелиште – некадашње болманско име за Белишће, које се од појединих 
Болманаца могло чути и крајем 20. вијека (в. Је_л’ то свира подне по 
божјем ил’ по вражјем? – в. Нароћ).

блитва – цикла (црвена репа, Rapa rubra), а не вртна биљка Beta vulgaris 
како је то у стандардном језику.

Бљогар – в. богара вам вашег; в. инди.

[17] Испричао Љубомир Коларевић из Јагодњака.
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Богами окруњено! – Наред’ле власти послије оног рата[18] да сељац’ из 
Болмана мораду дат’ некол’ко врећа кокуруза. Натовар’ли сељац’ 
лијеп’ кокурузе на_кола и одвезли их там’ ђе_ј’ наредито. Кокурузе 
примају људ’ и “екипе”[19], и кад су вид’ли да_с’ сељац’ у_вреће 
натрпал’ клипове, он’ врате натраг сељаке с тим ријеч’ма.

Богара вам вашег! Богара ти твога! – псовка. Неки човјек из Болмана, 
умјесто тога, говорио је “Бљогара ти твога” па су га у селу прозвали 
Бљогар.

Бога_ти твога болманског, од милијун људи који живе у_Београд’, 
баш си мене нашо питат’! – те ријечи рекао је једном приликом 
Никола Петровић, родом из Ердута, Бранку Јанковићу, званом 
Фриц. Никола Петровић је једно вријеме био поштар у Болману, а 
из Болмана се одселио у Београд и радио као поштар у пошти код 
Бајлонове пијаца. Болмански брицо Бранко Јанковић – Фриц и његова 
жена Смиља такођер су се одселили у Београд и једном су ишли 
трамвајем те изашли на станици која је била управо пред поштом крај 
Бајлонове пијаце. Кад су изашли напоље, у том је тренутку Никола 
затварао пошту јер је завршило радно вријеме. Како се Јанковићи 
још нису сналазили у Београду, Бранко је морао некога питати куда 
морају ићи даље па је нашао да пита управо Николу. Обратио му 
се с: “Господ’не, оћете бит’ добри па ми казат’…” Тада се Никола 
окренуо и препознао Бранка те му рекао горње ријечи.[20]

бола те уват’ла! (или буола те уват’ла!) – некад честа болманска псовка.

Бола те уват’ла, са’_ћ’ те убост’! – кадгођ нека жена сјед’ла пред_авлијом 
па кад је у један ма’ 
устала с клупе, случајно 
прне. Било_ј’ је срамота 
пред другим женама 
што_с’ сјед’ле пред_
авлијом па кад је дошла 
кућ’ и ушла у_кујну, 
узме нож, па како_ј’ јој 
гујца била крива што се 
осрамот’ла, казала_ј’ 
то и ћела је убост’.

[18] Другог свјетског рата.
[19] “Екипа” – видјети опис у овом рјечнику.
[20] Испричао Радован Стојановић.

Slika	319	– Milan Dvornić: Tipičan izgled nekadašnje bol-
manske kuće
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Болманац – становник Болмана или онај који је поријеклом из Болмана.[21]

Болманкуша – становница Болмана или она која је поријеклом из Болмана.

Боље_ј’ паст’ на мекано! – рекао је, у спрдњи, друг другу кад су у свињац 
утјеривали свиње које су се об’ле[22]. Вијајући свиње, један од њих 
се отиснуо и пао у свињски измет, а други му рече:”Шут’, боље_ј’ 
паст’ на мекано!” У Болману, иначе, постоји и много простији израз 
за опис сличне ситуације: “Отис’ло се говно о балег’”.

Боже, о’клон’! – израз је који се употребљавао кад се хтјело нешто избјећи 
(“Боже, о’клон’ и сачувај!”).

бремза, бренза – кочница (на бициклу или неком возилу).

бремзат’, брензат’ – кочити.

бреска – бресква.

брез – без.

Брнцуља – надимак Младена Дмитрића из Болмана, који је нестао у 
Првом свјетском рату као аустроугарски војник.[23]

Бујтар – често име свињарског кера.[24]

бурдекнит’ – ударити. Некада, кад би се дједа-Цјеткан обријо, спрем’јо 
и доћеро па отишо у село, нос’јо_ј’ штап, ал’ ради моде, не што 
му треба. Иде он так’ сокаком и ак’ неђе види кера да дријема на 
враташцама, бурдекне га сас штапом и викне: “Цуууки! Шта_с’ 
лего ту!” [25]

бутрица – свињско цријево, ката.

[21] Према Лексику презимена СР Хрватске (стр. 59), при попису становништва 
1945. године у Хрватској је забиљежено презиме Болманац у сљедећим мјестима: Бели 
Манастир (2 особе у једној породици), Болман (14 особа у 5 породица), Будимци (4 – 2), 
Дарда (1 – 1), Доња Дубрава (1 – 1), Козарац (4 – 1), Осијек (4 – 1). Укупно: 30 особа.
Забиљежено је још и презиме Болманач у Брањином Врху (1 – 1) и Болманаћ у Кнежевим 
Виноградима (1 – 1). Ти облици вјероватно су настали грешком пописивача. Тада је у 
Кнежевим Виноградима забиљежено и презиме Болмановић (7 – 2).
Према веб-страници http://imehrvatsko.net, презиме Болманац “данас” у Хрватској постоји 
у сљедећим мјестима: Батина (1), Болман (5), Бели Манастир (3), Будимци (4), Кнежеви 
Виногради (1), Осијек (12), Загреб (1). Укупно: 27 особа.
Према истом извору, презиме Болмановић постоји у сљедећим мјестима: Бели Манастир 
(7), Гајић (1), Кнежеви Виногради (13), Медулин (1), Осијек (1). Укупно: 23.

[22] Кад свиње провале врата или ограду свињца и изађу из њега, каже се да су се об’ле.
[23] Према причи Видоје Бијелића. 
[24] Видјети напомену број 24 у поглављу “Болман је био Болман” (стр. 285).
[25] Испричао Видоја Бијелић.



                   609MALI RJE^NIK BOLMANSKOG DIVANA

цагер – казаљка на сату. Цагер	на	цагер’ каже се кад се казаљке поклопе.

цајг – врста памучне тканине за израду радних одијела, нарочито чакшира.

Цецала – надимак Светозара Здјеларовића.[26]

цекер – торба с ручком за ношење живежних намирница, некад од сламе, 
комушине и сл., а у новије вријеме од умјетних материјала (“Виђ’ га 
што_ј’ озбиљан, ко прасе у цекер’”).

цензор – особа која је некад на вашарима посредовала између купаца и 
продавача, нпр. продавач би му обећао новац да му прода коња, а 
купац да му нађе коња.

циганшаг – неред.

цијепац – дио натре (ткалачког стана), заобљено дрво промјера око 1,5 цм 
и дужине 40-ак цм, употребљавало се некад код ткања.

цилиндер – стаклени крушколики ваљак на петролејској лампи (“Пирни у 
цилиндер и утрн’ лампу”).

цимермајстор – некадашњи назив за цимермана (в.), тј. тесара (у ову 
књигу пренесен из старих црквених докумената).[27]

цимерман – тесар.

цинкрот – народни назив биљке пољске преслице (Equisetum arvense L).

цједуља – листић папира на коме је некакав запис (“Осто_ј’ ко говно на 
цједуљ’!”).

цједуљ’ца – мала цједуља (усп. чекај да видим…).

цјеђа – вода кувана с пепелом као средство за прање јако прљавих и масних 
тканина.

цокуле – обућа за ходање “по авлиј’” кад је блато или снијег. Израђене су 
од дрвета, широке и простране, тако да је свака одрасла особа могла 
да их “натулачи” у чарапцима или ципелама. Обично су стајале у 
кућном тријему. Ноћом су сеоски момци, или други докони чија је то 
била “специјалност”, знали доћи до цокула у тријему и унередити се 
у њих или на други начин напакостити власнику цокула, који им је за 
нешто био крив.

цол – стара мјера за дужину.

цолшток – дрвени метар на склапање на коме су, поред центиметара, 

[26] Према сјећању Видоје Бијелића.
[27] Видјети напомену број 99 (стр. 58).



610
означени и цолови.

цркават’ – спавати, дријемати, одмарати се (“Треба уј’тру устат’ рано, а 
не цркават’ до неко доба!”).

црклан’ца – цркотина, животињска лешина.

цуцка – носна излучевина, слинац (“Виси му цуцка из носа“).

цуњало – особа која цуња (в.).

цуњат’ – свакуда турати нос, њушкати, завиривати, истраживати нешто, 
ходати около и гледати гдје се што налази.

цуп-луп – узречица која се некад употребљавала да се скрати прича или 
кад се није хтјело све рећи (“И цуп-луп па ми ипак не станемо пред_
бирцузом, већ равно кућ’ с вашара”).

цуре им сузе низ гузе! – говорило се некад поспрдно за оне којима је било 
као жао некога, обично особе која је умрла, а у ствари су се само 
претварали (“Виђ’ што_ј’ им жао, цуре им сузе низ гузе!”).

цурик – узвик коњу или коњима да повуку унатраг.

цветер – штрикани џемпер с пуцетима за копчање.

чакшир’це – мале, дјечије чакшире (в.).

чакшире[28] – мушки (у новије вријеме и женски) одјевни предмет, хлаче. 
Некада се у Болману употребљавала само та ријеч, а онда ју је 
постепено замјењивала ријеч панталоне па у новије вријеме чакшире 
говоре углавном стари људи, а панталоне млађи.

чакширет’не – велике, гломазне чакшире (в.).

чаламада – густо посијан кукуруз (не у редове, већ “широм”), који се 
косио док је још био зелен (кад нарасте 40-50 цм) и који је служио за 
сточну исхрану. Назив се користи у Болману, док се другдје углавном 
користи назив мишлинг (у Војводини мишлингер).

чам’це – ситне муве.

чамов’на – чамовина, чамово дрво, јеловина; уопште дрво четинара (од 
кога се праве мртвачки сандуци).

чанча, чанчамила – в. чанчароша.

чанчароша – жена која преноси вијести и “лапрда” по селу (“Та чанчароша 
све зна”); слично значи и ријеч чанчамила или само чанча.

[28] Успоредити текст под насловом “Дове” у поглављу “Ледари” (стр. 442).
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чангур – гвоздени клин, најчешће на капијама као осигурач.

чарапци (једнина чарапак) – штрикана обућа од вуне поткрпљена кожом 
или гумом.[29]

чатлов’ – мотке којима се повећава површина запрежних кола кад се вози 
сијено, слама, снопови жита и сл.

чаврндија – круг; ћерат’ коња у чаврндиј’ (в.).

Чекај да видим, неко зановијетно име! – кад су питал’ Дејана Веменца 
- Бундаша как’ му се зове млада, он је изреко те ријеч’ те погледо на 
цједуљ’цу везану на рупиц’ од јакне да види как’ се млада зове.

чија_ј’ коб’ла, онај нек је за_реп вуче! – говорило се некад за посао који 
нетко није желио радити јер је мислио да га мора радити газда.

чилаш и чилуша (или чилка) – коњ и кобила којима се од старости 
промијенила боја длаке на бијело (благо сиво). За добродржећу жену 
бијеле косе каже се: “добра чилка”. Циган’ на_вашар’ сваком чилаш’ 
ил’ чилки задижу реп и гледе да_л’ има шуљ (квржицу) и купују оне 
који немају шуљ.

Чисти понедељак – први дан поста и посљедњи дан за женидбу. Постоји 
вјеровање да ће се “растат’” они који се жене у вријеме поста и не 
поштују то правило.[30]

Чивут – Јеврејин, Жидов.

Чивутско гробље – дио болманског гробља на коме су сарањивани Јевреји.

члијен – дрвена дршка, најчешће за шило, турпију или тестеру.

чобан – човјек који чува стадо оваца, пастир.

чобанска пита – комад леба печен на жару те натрљан машћу и посут 
паприком (усп. с мастом леба).

чојк – човјек.

чорват’ – чупати.

чот – шпангла која ради на принципу федера.

човат’ се – чешати се (усп. андар’ти се).

чурчија (и ћурчија) – занатлија који прави “ћуркове”, крзнар, кожухар.

Чврк – надимак Младена Бијелића, који је био ожењен сестром Младена 
[29] Видјети текст под насловом “У_чарапци’ преко Драве” у поглављу “Ледари” (стр. 

471).
[30] Испричао  Испричао Љубомир Коларевић из Јагодњака.
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и Петра (званог Ћира) Јанића.[31]

ћаво – говорило се у Болману иронично умјесто “ћао”. Тако је, нпр. Милена 
Болманац – Милена Душ’на имала обичај рећи: “Ћаво, мала Љубо” 
(в.).

Ћаво, мала Љубо – ријечи су Милене Болманац – Милене Душ’не (1926-
2011), запамћене по томе што је умјесто “ћао” говорила “ћаво”. Милена 
Болманац, кћи Душана Болманца – Душе и Љубе (рођ. Радић), била 
је болманска пјесникиња, која своје пјесме није записивала, већ их је 
говорила усмено[32]. Теме њених пјесама биле су свакодневни живот 
и некадашњи догађаји у селу (нпр. убиство Љепосаве Радишић, 
Болманска битка). Говорила их је напамет, по сјећању. Сјећамо се 
неколико за њу карактеристичних стихова, које је понављала у више 
пјесама: “Нису приче, а нису ни бајке, он је био једини у мајке”; 
“То је било у мјесецу мају, када руже најљепше цвјетају”. Осим по 
пјесмама, била је позната и по томе што се “вољела спремат’” (тј. 
облачити се), а имала је укус који је често наилазио на подсмијех код 
жена у Болману.

ћерат’ коња у чаврндиј’ – исто што и ћерат’ коња у рајчуг (в.).

ћерат’ коња у рајчуг – некада се жито вршило на тај начин да се, код 
куће или на њиви, правило гувно, тј. у очишћен простор ставило би 
се жито у круг те “ћерало коња у рајчуг”, тј. у круг по простртом 
житу. Након неког времена, покупило би се овршено жито, а слама би 
се поново стављала у круг и поново се “коњ ћерао у рајчуг” да још 
једном погази сламу и оврше зрна која су остала.[33] Коњ се “ћера у 
рајчуг” тако да га кочијаш испрегне из кола, стане у средину и коња 
тјера у круг око себе. Коњ се није “ћеро у рајчуг” само за вршидбу, већ 
и да се истрчи, казни за непослушност или нешто слично. У Болману 
се, можда још и чешче, употребљавао још један израз истог значења: 
“ћерат’ коња у чаврндиј’“. Неки кочијаши су коња кажњавали и тако 

[31] Испричао  Испричао Видоја Бијелић.
[32] Ипак, једна је Миленина пјесма објављена у трећем броју (штампаном “о Васкрсу 

2005. године”) “верско-поучног и информативног часописа” “Преображење”, кога од 
2004. године издаје Епархија осјечкопољска и барањска. То је пјесма “Душебрижнику”, 
која завршава овако:

Као исто навести би хтела: ту песму 
састави Болманац Милена. 

То састави она једног дана, она је родом 
из села Болмана.

Пјесма је потписана њеним именом и презименом уз напомену: “корисница старачког 
дома у Белом Манастиру”.

[33] Испричао Лазар Товјанин из Јагодњака.
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да “запауче” кола, тј. да кроз задње точкове кола провуку мотку па је 
коњу тада много теже вући кола јер се задњи точкови не окрећу.

ћерат’ у_лаж – увјеравати некога да је рекао нешто што није рекао или 
увјеравати некога да је истина нешто што није истина (“Немој ме 
ћерат’ у_лаж, ланске год’не смо ту сијал’ жито, а не кокурузе”).

ћула – батина с чвором на горњем крају (“Да_ј’ моја ћула, а туђа Јула, 
ала_б’ фасовала!”).

ћуп’ца – 1. земљана посуда у којој се обично држи или кисели млијеко 
(“Кол’ку сурлу има, могла_б’ јест’ из ћуп’це” – говорило се некад за 
свињу с великом њушком);

2. олучасти цријеп који се ставља по врху и угловима крова, сљемењак; 
у разним крајевима разни називи: бокал, цреп олучар, ћерамида, 
ћупа, дуда, грбак, каљ, каплај, коруга, кривак, кубура, левак, лонац, 
поклопница, скок, шав-цреп, шоља, валов�[34]

дабогда ти тица на кућу певала – једна је од клетви болманских Рома.

Даде – према причи Босиљке Јанковић (рођ. Станисављевић из Поповца, 
удате у Болман), она и њега сестра Анка Јерковић (такођер удата 
у Болман), свог су брата Стевана Станисављевића звале Даде, а 
не “браца”, “братиће” или слично. Даде је живио у Поповцу и имао 
породични надимак Клапац.

да гујца види пута – само да се негдје иде или кад се иде без одређене 
сврхе (“Ишли смо сам’ да нам гујца види пута”).

далапак – в. долапак.

Даровац – канал са западне стране Болмана.

да се и за Аршањ уватим, и он би се струш’јо – каже нетко тко сматра да 
нема среће.

да срце буде на_мјесту – израз означава да ли је нетко задовољан односно 
сретан или није. Углавном се употребљава кад се нешто уради да би 
се задовољила незадовољна особа или особе, обично дјеца (“Морала 
сам отић’ у_дућан код Матије и куп’ти дјец’ шећера, нек’ им срце 
буде на_мјесту”).

да_с’ спаво под_камаром, не_б’ сањо! – говорило се оном тко је 
препричавао снове.[35]

[34] Већина синонима преузета из Речника српских говора Војводине (под ријечју бокал).
[35] Испричао Жељко Недић.



614
дебела кајгана – кајгана упржена на мало масти и без много мијешања 

тако да тијесто остане дебело.

дебела пита – колач од савијеног тијеста с разним надјевима (с ораси’, с 
маком, с кор’цама, с грожђицама и циметом или какаом); гужвара. 
Сличан колач, али тањи, зове се бачка пита.

дебела реклија – зимска мушка одјећа од чоје, краћа од капута, углавном 
са “стриганом” (крзном, најчешће јагњећим, зашивеним за крагну).

дебела врата – улазна кућна врата, дебља и тежа од осталих, обично без стакла; 
иста таква врата на различитим радњама, дућанима, бирцузима и сл.

дебели крнци – добро ухрањене свиње, какве треба да буду прије клања 
или продаје.

дебо, -ела, -ело – дебео.

дерлес’на – старији дјечак или млађи момак.

Десна напријед, лијеву повлачиш! – Јоцо Жигин (Митровић) сједи 
недељом уј’тру с друштвом у бирцуз’ “Код тетице”[36] па пију ракије. 
Ракиј’ ће платити “ко кога превари”. Јоцо Жигин пита: “Која нога 
иде напријед, а коју повлачиш кад косиш?” Нитко од друштва није 
ома одговор’јо, а он тражи да не устају, већ да кажу док сједе. 
“Десна иде напријед, лијеву повлачиш”, одговори он и овог пута неће 
платит’ “шест и по” деци ракије. Сједе так’ до подне и свако сваког 
превари па свако плати по “шест и по” деци ракије.[37]

диван – 1. говор (нпр. болмански диван); 2. оно што је нетко негдје 
изговорио; разговор; 3. посјета, сједељка (“Ишли смо код њи’ на 
диван”).

диван по диван – некадашњи израз за вријеме проведено у разговору, у 
смислу да у разговору вријеме брзо пролази (“Диван по диван и прође 
цијело вече”).

диван’ти – говорити; разговарати. (“Уј, немој више диван’ти, сврби ме 
гујца од твог дивана”).

дивији, -а, -е – дивљи, туђи, страни (“Иш, дивија!”). Кад се мисли на 
човјека или жену, онда тај придјев означава особу која се не дружи 
с другима, која избјегава људе и слично (“Морам ић’ у Качвол’ 
нотарош’. Ћела сам послат’ оног мог, ал’ он, таки дивији, неће ни 
једна врата отвор’ти, ко да ће га неко учикат’ ак’ там’ уђе”).

[36] Бирцуз “Код тетице”, у власништву Обрада Иванчевића, налазио се у болманском 
Паризу, код Језера.

[37] Испричао Видоја Бијелић.
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дивит – дрвена кутија у којој је прибор за писање.

доб’ти сер’ – добити прољев (“Немојте јест’ чорбу брез леба, доб’ћете 
сер’!”).

доћ’ ко Прајс (Прајз)[38] – каже се кад нетко дође брзо те нешто хоће одмах, 
а једва да има времена објаснити што жели, или кад се нешто ради на 
брзину.

дођ’ да ти дам рук’! – типична болманска спрдња. То је, наводно, рекао 
отац – који_ј’ сјед’јо пред_авлијом на_сокак’ – своме сину који се из 
села пијан враћао кући па промашио ћуприј’ и пао у_шанац. Како син 
није одмах могао сам устати из шанца, отац му довикнуо: “Сине, дођ’ 
да ти дам рук’ да устанеш!”

долапак или далапак – омањи ормарић у зиду који служи за одлагање суђа 
и сл.

донијеће ти тетка колач! – говорило се некад ономе који се уједе за језик.

дорана – дохрана.

досол’ н_астал, а пресол’ на леђа – мисли се на јело. Сол се ставља на 
стол па тко хоће сланије, посоли сам. Ако је јело пресољено, онога 
тко је пресолио треба за казну по_леђи’.

дошло управ’ до свитњака или само до свитњака – каже се кад, на 
примјер, кане кап кише за врат (в. свитњак).

дреждит’ – бити будан у вријеме кад треба спавати (“И садек нек ја 
дреждим”).

дријезга – разне врсте барског биља.

дркће ко лебна пећ – кад се нетко неког стварно не боји, а каже да га се 
боји (“Баш ме се боји, дркће ко лебна пећ”).[39]

Дрмај кесу Покладе су, дрмај јаја Дове су – пјевушило се некад на 
игранкама у ритму кола.

дроњо – одрпанац; слаб или сиромашан човјек који се не може мјерити с 
неким тко је јак или богат.

дрот – 1. жица различите дебљине и намјене; 2. уплетена жица различитих 
димензија и облика која служи нпр. за ограђивање (“Башчу смо 
оград’ли дротом”). Бодљикави	дрот – бодљикава жица.

држал’ца – мала или танка држала, држалица.
[38] Прајс или Прајз – Прус или опћенито Нијемац.
[39] Испричао Жељко Недић. 
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Дубоки подрум – налазио се некад испод зграде која је била у центру 

Болмана, између Великог бирцуза и Ватрогасног дома, гдје је данас 
стара зграда мјесног уреда и амбуланте. Причало се да су то Турци, 
или можда и нетко прије њих, правили тунеле, чак да је у питању 
тунел од осјечке Тврђе до тврђаве у Шиклошу.[40]

дункат’ – сисати (каже се за дијете); дојити (“Виђ’ га кол’ко_ј’ глават, ко 
да дунка”).

дуплијер – велика и дебела свијећа која дуго гори. Цигани су се некад 
овако клели: “Како ова свећа цврћи, да се моје тело грћи”.

џигер’ца – џигерица.

џигер’чар – особа која својим понашањем лоше дјелује на друге особе, тј. 
“једе им џигер’цу” (“Виђ’ како_ј’ мршава! Онај њезин џигер’чар ће је 
појест’ жив’”).

ђалов – алатка за обраду дрвета, блања, стругалица.

ђе – гдје. Болманци се врло тешко навикавају на књижевни облик “гдје” 
па чак радије прихватају други провинцијализам “ди”, који није 
карактеристичан за говор барањских Срба (“Ђе_ј’ марва, ту_ј’ и 
штета!”).

ђе Циган’ иду пит’ ракије, тамо_ј’ најбоља ракија – говорило се некад 
у Болману да треба ићи у онај бирцуз пити ракију у који иду Цигани. 
Како су они јако вољели пити ракије, увијек су ишли пити у онај 
болмански бирцуз у коме је ракија била најбоља.[41]

ђе_ј’ марва, ту_ј’ и штета! – гдје има пуно стоке, има и штете. Некад се тај 
израз употребљавао и поспрдно (нпр. кад кокош прескочи у_башчу па 
“почепрка” засађено).

ђендар – ниска, огрлица од перли, бисера, дуката и сл.

Ђе копат’ бунар у грунту? – на неколико мјеста по грунту оставе се увече 
комади огледала окренути према земљи. Онај комад који је ујутро 
најроснији показује гдје треба копати бунар.

Ђе_с’ кобас’це? – шестог марта уј’тро 1945. год’не падају швапске 
гранате на_бент близ’ шуме измеђ’ Болмана и Драве. Ђоко и 
Сретенка бјеже из_куће крај бента. Он пошо поватат’ коње, а она 
оде у_пушниц’ и носи нарамак кобасица те иде у цокулама према 
кол’ма. У тај ма’ груне швапска граната на_бент, а Сретенка пане 

[40] Према сјећању Радована и Анкице Стојановић.
[41] Испричао Љубинко Лачанин.
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крај кола, испусти кобас’це, а цокуле јој спану с_ногу. У_брзин’ и 
паниц’, умјесто кобасица, она у_кола убаци цокуле и бјеж’! Кад су 
дошли до Болмана, пита њу Ђоко: “Сретенка, ђе_с’ кобас’це? – Ја 
мет’ла цокуле, а кобас’це остале под бентом”, одговори она.[42]

ђе спава псето, ту метни кревет! – говорило се некад. Кад се направи 
нова кућа, пусти се псето да одспава у њој. Ђе оно легне, ту сигурно 
нема никаквих лоших зрачења, нити ту нешто смета, па се ту ставља 
кревет.

ђубрача – некад чест израз за подмуклу особу, ђубран.

ђубран – в. ђубрача.

ђубре што кроз кола цури – обично се каже за посебну лошу особу.

Еј, мати, мати, мала ти је рана – док су Латинка и Јово Дорић још 
били дјеца, па су се пред шпоретом у зимско доба играли оком’њама, 
својој мами Драгињи Дорић (р. Купинић; 1865-1932) то је рекао 
њен најстарији син Роман Дорић (1885-1909). Пошто се разболио у 
војсци те тешко болестан лежао на кревету, гледајући млађег брата и 
сестру још као дјецу, изрекао је те ријечи мислећи вјероватно на то 
како су они још мали, а сам је осјећао да крај није далеко. Те братове 
ријечи Латинка је запамтила и сјећала их се цијелог живота.[43]

екипа је била група поузданика тадашње власти која је послије 
Другог свјетског рата од сељака окрутно и безобзирно скупљала 
пољопривредне производе и стоку за тзв. “обавезу” (“Нема ништ’ 
у_кућ’, ко_да_ј’ прошла екипа кроз њу”). “Екипа” је за “обавезу” 
одузимала све свиње, тако да готово нитко није имао ни за “смок”. 
Како би се спријечило да нетко негдје купи или закоље свињу, умјесто 
да је преда за “обавезу”, “екипа” је рано ујутро ишла селом и гледала 
гдје се види ватра (тко “пали” свиње) или гдје се ради око коритā (тко 
“пури” свиње). Јован Бијелић, звани Соса[44], знајући да ће “екипа” 
издалека видјети ватру, око пања у шљивику набаца сламе, запали је 
и жарачем жари около. “Екипа” угледа ватру и дође у његов шљивик. 
Мисле: “уват’ли_с га на дјел’”. “Палим грање, а ова пањина никак’ да 
огори”, каже он “екип’”.

еклат’ (гл. именица еклање) – правити ручни рад еклерај’цом (в.).

еклерај – еклани ручни рад, ручни рад направљен еклерај’цом (в.).

еклерај’ца – игла с кукицом за кукичање (тј. еклање).
[42] Испричао Видоја Бијелић.
[43] Испричала Анђелка Недић, Латинкина снаја.
[44]  Соса – надимак Јована Бијелића (с краткосилазним нагласком).
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екстра-гујца – избирач; нетко тко не једе све; особа која не ради што и 

остали.

еливатор – елеватор, строј у облику косог транспортера, који прихвата 
сламу из вршалице и преноси је на камару.

елпиз – улазница за вашар (“Елпиз, компа, чаша вина, оде иљада”[45]).

Е, мој дједа, олад’ла ти се јаја и кобас’ца! – понављала_ј’ једамп’та 
једна баба из Болмана. Ев’ как’ је то било: Баба_ј’ остав’ла свог дјед’ 
у_кућ’ у кревет’, а она_ј’ прешла преко авлије у_кујниц’ под_чардаком 
и скувала му два јајета и испекла кобас’цу. Кад је однијела ручак[46] 
пријеко, а дједа - опандркно. Дошли га људ’ спремат’, а жене траже 
од бабе да дода пешкире и чаршапе, кошуљ’, гаће и све што већ 
треба. Баба сва збунита, плаче и понавља горње ријеч’. Млађа жена 
гледа как’ дјед’ перу и смију се кад су то чул’ па каже баб’ да шути и 
да не дивани макар_шта: “Де шут’, тетана, шта_с’ навал’ла”.

ето ти га на! – ријечи чуђења.

еведра – надстрешница која се састоји само од крова на ступићима.

фала – 1. хвала; 2. хваљење, хвалисање.

Фала Бог’ што нисте сви мој’ – рекао је отац кад је видио друштво како 
пијано спава у кујни, а међу њима и његов син.

фалинга – 1. мана, недостатак; 2. бољка.

фангла – зидарска грабилица за малтер.

фасовање – загарантовано следовање (послије Другог свјетског рата; нпр. 
“фасовање млијека”).

фасоват’ – добити оно што се заслужило; добити батине.

фат – хват: 1. мјера за дужину (190 цм); 2. мјера за површину земљишта 
(3,60 м²); 3. мјера од четири кубна метра (обично за грађу и огрјевно 
дрво у трупцима), просторни (метрички) хват.

ферта – кецеља.

фертаљ – четврт, четвртина. (“Кол’ко_ј’ сати? – Фертаљ два”, тј. један сат 
и петнаест минута).

фићукалу баба дала говно, а свирач’ испекла погач’ – говорило се некад.

[45] Видјети текст под насловом “Ш_ћошка брез трошка” у поглављу “Болман је био 
Болман” (стр. 330).

[46] Ручак – доручак.
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фијока – ладица; “у дољњој фијоц’“ – под креветом или на поду, обично 
као одговор кад се тражи нека ствар.

фирангла – завјеса. “Виђ’ што висе фирангле” – поспрдно се говори за 
паучину. Некад су “фирангле” називане и “дјевојачки пешкири”.

фландров – скитница.

фластер – 1. цигле једна уз другу водоравно послагане по земљи, најчешће 
као плочник, али и као поплочење дворишта, свињаца, штала, шупа, 
комора, ходника, тријемова�; 2. ногоступ на тај начин направљен од 
цигала (“Иде, ал’ другом страном сокака, не иде фластером”).

фластерован, -а, -о – на чију је доњу површина постављен фластер (в.), 
нпр. фластерована авлија или кочања.

фластероват’ – постављати цигле тако да чине фластер (в.).

флићка – карта која у некој карташкој игри има малу вриједност.

флуте – погачице од крумпировог тијеста.

фок (или вок) – канал који повезује текућу и стајаћу воду (ријеку с баром).

форгов – в. воргов.

фурт, фуртом – стално, непрекидно, увијек, ваздан (“Фуртом дивани”).

фусекле – поткрпите чарапе за дјецу с ујцом (в.) која се веже око глежња.

гадов – човјек лоших особина, покварењак, пакостан човјек.

ганак или гањак – тријем затворен полузидом (обично до висине од једног 
метра).

ганцат’ – газити по блату, снијегу, плиткој води и сл. (“Мјесто да се 
сиграте лијеп’ у_соб’, ви цијели божји дан ганцате по блат’”).

гармуцат’ – ходати по плиткој води, мутити воду ходајући кроз њу (“А ми 
сам’ гармуцамо по тој вод’”).

гашо – лијенчина, бадаваџија (“Какво_ј’ то да ништ’ не волиш радит’. 
Шта ћеш бит’ кад нарастеш? Гашо?”).

гивикт – тег на ваги (“Ти_б’ и гивикт потрго!”).

гиздат’ се – пазити на своју љепоту и понашање; бити поносан; пазити на 
кораке у игри (“Све знаду кораке и лијеп’ играју, а она се још и гизда 
и миче раменом”).

глава према кућ’ – некад је био обичај да се, код клања свиња, глава свиње 
кад се пури или пали окрене према кући, а не од куће.
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главордан (негдје и главурдан) – погрдан израз за некога, обично за особу 

не баш превише паметну или послушну; тикван.

год’на и подруг – година и по.

гомбоце – тијесто од крумпира и брашна у облику лоптица пуњених 
шљивама или пекмезом.

гор’-дољ’ – горе-доље.

Господ ти суд’јо – говорио је поп Панто[47] кад се љутио.

гра – грах (куват’ гра; јест’ гра; в. Од сира гујца свира, од гра гујца зја).

грабље и грабљице никад се не смију оставити “окренуте гор’”, тј. да им 
се зупци налазе окренути увис. Мисли се и на грабље с вјешала, која 
се користе код клања свиња, и на грабљице којима се ради у башчи и 
авлији. Исто се односи и на све друге алате које имају зупце.

гребенцијаш – онај “који води облаке ку’_ће падат’ лед”.[48]

грнало – направа за извлачење жара и пепела из лебне пећи.

груцат’ / груцнит’ – гурати / гурнути неког (обично прстима у ребра или 
леђа).

гујца – гузица, стражњица, пуша.

гусјен’ца – гусјеница.

Гвоздензуба – страшило у лику бабе којим се плаше дјеца да не учине 
нешто што не ваља. Дјеца се не би требала пењати на таван, да не би 
с њега пала, па су их некада плашили Гвоздензубом (“Не смијеш ић’ 
на таван, тамо_ј’ Гвоздензуба”).

хакшток (или авшток) – масивни дрвени стол, с врло дебелом горњом 
даском, који се углавном користи при клању свиња за транчирање 
меса.

(х)атижак – руксак, ранац, напртњача.

ић’ ере-оро – кретати се са заношењем улијево-удесно у пијанству, болести, 
при лудању и сл. (“Попила сам лијек за шећер и тлак, а опе’ идем ере-
оро”).

ић’ голом гујцом – каже се кад нетко негдје иде (нпр. у госте, у сватови 
и сл.) без ичега (празних руку) или кад се жели некоме или нечему 
придружити или у нечему учествовати, а да нема ништа што би био 

[47] Пантелејмон Хорват (1868-1940, службовао у Болману од 1893-1940).
[48] Видјети напомене број 278 и 279 у поглављу “Ледари” (стр. 493).
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његов удио.

ић’ на_Друм – у Болману главну улицу[49] – која од цркве до задруге 
представља центар села – зову Друмом. Кад хоћеш отићи до главне 
улице, кажеш: “Идем до_Друма” или “Идем на_Друм”. Некад се 
центар села звао Ледине. Макадамски пут – друм изграђен је кроз 
Болман негдје 1890. године и пролазио је главном улицом.

ић’ напољ’ – ићи у нужник, обављати велику нужду.

ић’ с једном гујцом у двоје сватова – некадашњи израз који се говорио за 
особу која би у исто вријеме била на два мјеста.

Ид’ доћерај! – ријечи су којима свињар пика свог кера да крме које се 
одвојило од чопора врати у чопор.

То_ј’ било кад се копају кокуруз’, прије Довā. Док једни копају кокурузе, 
други чувају крнке на пландишту код_гробља. Сједе он’ у ладов’ни и 
диване. Ту око њи_с’ полијегал’ и њијев’ керов’, исплаз’ли језике па се 
ладе.

Све_ј’ било как’ треба док једно крме није одлутало од чопора. 
Гледају то свињар’, а онај чије_ј’ крме каже: “Сви_с’ крнци на_мир’, 
сам’ оно назиме надигне ту његов’ луду главурду и оде некуд!”. Неће 
он устајат’, напикаће Циг’ и он ће га вратит’, кол’ко_ј’ га пута 
досад так’ врат’јо. “Циго, Цигане”, још му и тепа, “ид’ доћерај!” И, 
збиља, Циго скочи и трк до оног назимета, вија га там’-вам’ и довија 
га до чопора. Гледа свињар шта ради Циго, а овај мјесто да остави 
назиме кад га_ј’ довијо до чопора, вија га и даље кроз чопор и буни и 
рашћерује друге крнке. “Остав’”, викне свињар и мисли да ће Циго 
стат’. Ал’ Циго, ко_да_ј’ се помам’јо, не стаје, вија крме кроз цијели 
чопор, поплаш’ли се други крнци и бјеже. Скочи сад свињар на_ноге 
и, поган кол’ко мож’ бит’, продере се из све снаге: “Не’ш’ остав’т’! 
Не’ш остав’т’, црко дабогда”.

Чује Циго, ал’ не мари, развија све крнке, уједа назиме, побуни и друге 
чопоре, лају сад и други пси, наједам’та граја. “Уј, сунце ти крваво 
твоје”, псује свињар Циг’ и трчи да скупи чопор, морога на сав глас, 
псује му чега се год сјети, гледа чиме да се итне на кера. Садек и они 
што копају кокурузе могу мал’ дигнит’ глав’ од посла, а знаду већ ко 
виче и зашт’, није то први пут да_ј’ Циго насекиро свог газду и да 
свињāр’ вичу на псе.

“Шта уради, сунце те не гријало твоје”, псује кера свињар и враћа 
[49] Од Другог свјетског рата па до данас главна болманска улица зове се Улица Саве 

Ковачевића.
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крнке и гледа не_би_л’ некак’ шлицнио Циг’ канџијом. Врате свињар’ 
сваки своје крнке и опет сједну у исти лад сустал’ од вијања. Циго 
зна да_ј’ крив и не иде близ’ док се газда на попусти. Ђе_ј’ још вече, 
има кад још пуно пута скрив’ти док не доћерају крнке кућ’.

ид’ до магарца! – некадашња узречица или блага псовка (нпр. пред дјецом).

играћеш керевиза! – говорило се некад особи која ће добити батина.[50]

игре (дјечије)

- ћоше, боке, ћуле, кућа – некад су се дјеца често забављала гацкајући 
се. Гацкало има осам коцака (тј. на тлу нацртаних квадрата), пореданих 
у два реда од по четири коцке. Играло се комадом цријепа, који се на 
једној нози пребацује из коцке у коцку, с тим да се не смије стати на 
црту нити се цријеп смије зауставити на црти. Игру је могло играти 
и до три-четири играча. Игра почиње с првом коцком, а након осме 
коцке, кроз коцке се поново пролази “ћоше”, затим “боке”, па “ћуле” и 
онда “кућа”. Играч који прође све дијелове игре бира која ће му коцка 
бити “кућа” и у њој може стати с обје ноге, што иначе није смио, а ту 
су коцку остали играчи морали прећулити, тј. пребацити цријеп преко 
ње и прескочити је, осим ако им власник “куће” не допусти да стану 
у њу.

- играти се “града” – била је омиљена дјечија игра лоптом, обично 
ученика нижих разреда основне школе, чешће дјевојчица. Играла се 
на игралишту у облику правокутника, чија је величина зависила од 
броја играча, подијељених у двије екипе. Једна је екипа била у “пољу”, 
а друга у “кућама”, тј. у круговима обиљеженим уз унутрашњи руб 
игралишта. Лопту имају играчи у “кућама”, који се добацују лоптом 
и у повољном тренутку лоптом гађају оне играче у “пољу”. Из игре 
испада онај играч из “поља” који буде погођен, а у случају промашаја 
испада онај играч из “куће” који је гађао.

- колчићā – игра која се играла зашиљеним колчићима. Први играч 
бацањем забија колчић у земљу, а други играчи покушавају његов 
колчић срушити бацањем и забијањем у земљу својих зашиљених 
колчића. Кад се сви изредају, крећу испочетка с тим да сваки играч 
ишчупа свој колчић и поново га баца, покушавајући срушити остале 
колчиће. Из игре испада онај играч чији колчић буде срушен, а 
побједник постаје онај играч чији колчић остане задњи забоден у 
земљу.[51]

[50] По сјећању Жељка Недића. Према Речнику САНУ, танац керевиз је “бучно, 
разуздано весеље (с игром, свирком, тучом)”, а керевиз је турцизам који значи “целер”.

[51] Према сјећању  Према сјећању Љубинка Лачанина.
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- пинцике – некадашња мушка игра, која се играла помоћу батине и 
колчића зашиљеног с обје стране.[52]

- шора – некадашња дјечија игра. Играчи би се подијелили у двије 
екипе, прва би се налазила у правокутном пољу, а друга на једној 
од вањских страна тог поља. Један од играча друге екипе ударио 
би лоптицу лопаром (тј. дрвеном батином) кроз поље, а остали тог 
тренутка крећу у протрчавање кроз поље на другу страну. Играчи у 
пољу настоје ухватити лоптицу и њоме погодити играче који трче 
кроз поље. Кад некога погоде, тај испада.[53]

- трули’ ћупријā – игра коју су некад играла мушка дјеца (обично 
ученици виших разреда основне школе или старији). Игра се састојала 
у томе да се неколико играча сагне и изиграва “ћуприју”, а један играч 
провјерава “оће_л’ ћуприја издржат’” те се залети и скочи на леђа 
играчā који су се сагнули. Ако играч на кога скочи падне на земљу, 
“ћуприја није издржала и којег је играча скрш’јо, тај испада”.

- змије – некадашња дјечија игра, у којој играчи ухвате један другог 
за руке те тако формирају колону, на чијем је челу “глава”, док они 
на крају колоне чине “реп”. “Глава” покреће колону нпр. у кружно 
кретање, а притом се најмање и најспорије креће, док се остали 
играчи крећу све више и све брже што су ближе “репу”, док играчи 
у “репу” морају брзо трчати како се колона не би прекинула, притом 
често и падају.

И ја сам имо крсну славу! – Каранчанин Милан Новаковић испричао 
нам је доживљај из дјетињства Јосипа (Јózsеfа) Фојтека из Новог 
Болмана, Мађара по националности, који се касније одселио у 
Каранац: “Дан након Ђурђева учитељица испитује ђаке. Сви редом 
се правдају да нису имали времена учити јер су јуче имали крсну 
славу. – Добро – каже учитељица. – Ајде онда ти, Јожика! – И ја 
сам имо крсну славу! – одговори он, а разред и учитељица прасну у 
смијех. И не знам шта је било даље �”, заврши причу Новаковић на 
свој карактеристични начин.

И_је_л’, чији_с’ ти! – питање које су старији некада често упућивали дјеци 
коју не познају. Па и данас, ако сте млађа особа, а нисте некултурни 
(“ко неки”), па кад у Белом Манастиру или Осијеку видите познату 
старију особу, али баш не знате гдје да је сврстате – јер свуда има 
много исељеника из Болмана – а наравно да не бисте вољели да 
неког не поздравите (“не_дај, Боже”), рећи ћете тој особи, наравно: 

[52] Према сјећању  Према сјећању Љубинка Лачанина.
[53] Према сјећању  Према сјећању Љубинка Лачанина.
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“Добар дан”. Пошто особа застане, нема никаквог разлога да је не 
питате, ради реда: “Како сте?” Ако вам одговори: “А, жива_ј’ глава”, 
погријешили сте, није из Болмана, већ је из Качволе. Али, ако вас 
погледа, још зашкиљи на једно око да боље види и при томе и мало 
нагне главу покушавајући се сјетити тко сте, па кад ипак не успије, 
упита вас: “И_је_л’, чији_с’ (или чија_с’) ти”, а у себи помисли: “ко_б’ 
ту сву дјец’ знао” – без обзира да ли вам је одговорила на “добар дан” 
или не – биће да_ј из Болмана.

ијер – зашто.

ијеж – јеж.

има и коме! – одговарало се, некад и подругљиво, на ријечи “Боже, 
помоз’”.[54]

Има нас и лијепи’, има вас и гадни’! – тако је, наводно, некоме одговорио 
Бранко Петровић из Болмана на питање каквих све има људи и жена.

има оч’ и на гујци – говорило се некад за муву коју се хоће убити, а она 
готово увијек побјегне.

Имаш празну качиц’? – у вријеме тзв. “обавезе” послије Другог свјетског 
рата, кад су “екипе” односиле све па сељаци годинама нису имали 
“смок”, Јован Бијелић – Соса дошао код некога од родбине и 
нашалио се тим питањем. “Имам, све_с’ празне. Узми коју оћеш!” – 
одговара му он.

имат’ квара – имати штете (в. квар).

и назиме_ј’ љепше кад је дебело, а не жена – став је о љепоти дијела 
некадашњих становника Болмана.

Инди, Бљога му, таког живота није било ко_код Тите – рекао је Милан 
Марјановић – Бљогар, звани још и Дједула, из некад познате 
болманске шокачке породице, иначе отац Пере Марјановића – Перге 
и дјед Јосипа Марјановића – Пергиног. Неђе педесети’ годинā 
двадесетог вијека, Јосип је куп’јо радијо и намјестијо га на_пенџер од 
кујнице у_авлиј’. Кад он (Јосип), његова мат’ Реза и отац Перга оду 
радит’ – нпр. копат’ кокурузе, радијо остане наштимат на стан’ци 
да пјева, па га Дједула мож’ слушат’. А Дједула слуша радио, не мож’ 
се макнит’ из_авлије, слушо_б’ га цијели дан. Ода по_авлиј’, не_мож’ 
ни у_башчу отић’, неће чут’ радијо.[55]

[54] Испричао Жељко Недић.
[55] Испричао Видоја Бијелић.
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инџилир – инжењер.[56]

испурлит’ – истјерати, изагнати (“Чим дођу, ја њи’ испурлим напољ’”).

истргнит, -а, -о – недокуван, супријесан, прерано скинут с ватре (о јелу; 
“Пита ти није добро печена, ко_кад је истргнита”; “Жур’ла сам 
се па_ј’ испало мал’ истргнито”). У пренесеном значењу може се 
односити и на не баш превише паметну особу.

избекар’ти се – избекељити се, избечити се (“Љуцки се владај кад дођу 
гости, немој се избекар’ти на неког од њи’”).

Из Језера се направ’јо Болман – болманско Језеро налази се у југозападном 
дијелу села, на мјесту одакле се првобитно узимала земља за градњу 
болманских кућа. Најстарије куће грађене су од обичне земље у којој 
има пијеска.[57] Градња кућа с “обичном” земљом, узетом из околице, 
била је најјефтинија. Сјеверно од Болмана, на мјесту Болманског 
споменика, налази се локалитет који се зове Бања, одакле је вађена 
иловача за прављење “пријесне цигле”, а вјероватно и за Јаухову и 
Кобјакову циглану[58].

из какве_с’ дупље, још и добре челе излећу! – сјећа се Жељко Недић да 
је говорио његов дједа-Тодор.

измандркат’ – извући нешто од неког на превару (“Стално_ј’ долаз’ла код 
њега не_бил’ нешт’ измандркала”).

извијећо (за жену извијећала) – који говори глупости; који је постао 
забораван (у старости), сенилан.

извућ’ папке – отићи, избјећи неки посао (“Нек је неки светац ил’ светачац, 
таки[59] гледи как’ ће извућ’ папке и отић’, а ја нек кувам уж’ну и 
чувам кућ’”).

ја га крстим, а он прди! – некад чест израз за особу која не слуша савјете, 
већ упорно и погрешно ради по своме (“Ја га крстим, а он прди, враг 
зна шта ће бит’ ш_њим!“ ).

јагњид – црна топола која расте уз воду, јагњед (Популус нигра).

јал (или	јалда,	је_л’,	јелда) – је ли, израз који се некад често употребљавао 
(“Јал, јес’ вид’јо?”).

[56] Видјети напомену број 273 у поглављу “Ледари” (стр. 489).
[57] Према причи Јована Вилића, који се сјећа да је то спомињала његова мáјка (баба).
[58] О цигланама видјети на стр. 238.
[59] Таки - одмах.
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јараш – простор на средини штале.[60]

јармац – дио сељачких кола, дрвена пречка на задњем дијелу руде, на коју 
се натичу штранге са серсама кад се упрежу коњи.

ја тикву у_вод’, тиква над_вод’! – говори се неразумној особи или дјетету 
које неће слушати савјете старијих, већ ради по своме. Тикве су се, 
иначе, користиле кад се нетко учи пливати јер кад се тикве осуше, 
плутају по води.

једе џигер’цу ко црв кор’ – говорило се нпр. за свекрву која је јако кињила 
своју снају.

једек – уже, конопац, штрик.

јед’ мркве па ћеш знат’ фићукат’ (звиждукат’) – наговарало се некад 
малу дјецу да једу мркве, посебно свјеже.

једно_ј’ устат’, а друго уран’ти – причају да је рекао неки чојк: “Кажем да 
сам уран’јо тек кад се умијем, прекрстим и попијем чаш’ ракије”.[61]

јел – јер.

јелда – в. јал.

Је_л’ то свира подне по божјем ил’ по вражјем? – питао је Славко 
Мијатовић из Болмана свог комшију Дамјена. Некада је сирена из 
цементаре у Бремену (Беременду у Мађарској) свирала подне у 11 
сати (по љетном рачунање времена), а сирена из “Бјелишта” (тј. из 
Комбинат Белишће) свирала је подне у 12 сати, пошто код нас тада 
није било љетног рачунања времена.[62]

јере – зашто, због чега (“Јере се не сиграте у авлиј’ ко и друга дјеца, већ 
сам’ зазјавате по сел’?”).

јујцокат! – искварени изговор мађарског израза за лаку ноћ![63]

Качвола – Јагодњак (мјесто у Барањи).

Кад буде аут – код попа Паје[64], који_ј’ имо телевизор, шездесет и неке 
гледа се утакмица. Ту_с’, осим њега, поп Егић[65] и Пукела[66]. 

[60] Јараш – видјети напомену број 261 у поглављу “Ледари” (стр. 485).
[61] Испричао Срето Балаш (р. 1953), академски сликар – костимограф из Каранца. 
[62] Испричао Видоја Бијелић.
[63] Jó éjszakát! (мађ.) – лаку ноћ!
[64] Поп Паја – свештеник Павле Стајић из Каћа, службовао у Болману од 1962. до 

1986. године. Види стр. 42-47.
[65] Поп Егић – свештеник Никола Егић, отац Бранка Егића, тада у пензији.
[66] Радомир Вуковић – Пукела (1930-1993).
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Припрем’јо_ј’ поп-Пајо по литре ракије, коју ће пит’ кад па’не го’. 
Гледају он’ утакмиц’, игра Југославија фудбал с неким, а гола нема 
и нема. Досад’ло то Пукел’ и он предложи да не чекају да па’не гол, 
већ да наздраве и пију кад буде корнер. Гледају он’ даље, а нема ни 
корнера. “Нећемо ми чекат’ корнер, пићемо кад буде аут”, предложи 
Пукела, а остали при’вате. Валда ће бит’ бар аут!

каде – када.

кадгођ – некад, једном; послије. (“Кадгођ су се држал’ обичај’; Ми смо 
уран’ли још за_мрака и нарад’ли се, а он је кадгођ дошо”).

Кад не треба сијат’ гра’? – некада се вјеровало да грах не треба сијати 
суботом јер ће бити за даћу.

Кад се сије паприка? – љута паприка се не сије послијеподне јер иначе 
неће бити љута.[67]

Кад треба сијат’ туркиње и бундеве? – некада се вјеровало да сјеме 
туркиња[68], бундева итд., да би дало велике плодове, треба посијати 
на Велики четвртак и то у подне, за разлику од сјемена нпр. мауна, 
које треба сијати у рано јутро, кад нема сунца.

Кака_ј’ крмача која напој бира? – кажу они који не бирају храну или 
пиће, већ једу и пију све што им се понуди.

Каки_ј’ вашар ак’ не пада киша, ак’ нема Цигана и ак’ нечији 
ждријебац не скине улар па протрчи кроз вашар, онда то није 
вашар! – говорило се некад у Болману.[69]

калапач[70] – чекић којим се откива коса. Како је кошење било изузетно 
важан посао, требало је добро припремити косу. Већина људи 
користила је калапач само за откивање косе и нису дали да се он 
користи за друге послове.

камара – сложени снопови жита спремни за вршидбу (камара жита) или 
сложена овршена слама (камара сламе).[71]

камараш – човјек који прави камару (в.) од снопова кад се вози жито или 
камару сламе кад се врши жито.

кањо – кобац.

[67] Испричао Љубомир Коларевић из Јагодњака. 
[68] Туркиња – велика јестива бундева. 
[69] Испричао Видоја Бијелић.
[70] Kalapács (мађ.) – чекић.
[71] Видјети текст “Вршидба” у поглављу “Ледари” (стр. 532).
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карабуџа – некадашњи израз за бачени дио животињског леша (нпр. телећу 

ногу, реп и сл.) или чак и за цијелу бачену животињску лешину, коју 
послије развлаче дивље животиње или пси (“Иза ти’ чобана кад 
прођу остају сам’ неке карабуџе”).[72]

карлица – овећа, обично плића дугуљаста дрвена посуда која је служила за 
умивање и прање. Веће карлице употребљавале су се и за друге сврхе 
(нпр. при клању).

картина – кртица.

кавезлије – “врста танке памучне или свилене тканине домаће израде”[73], 
од које су се некад израђивале свечане кошуље.

кере(к)-кере(к), кум-клај(н) – некада се у Болману говорило дјеци да 
мађарске жабе крекећу кере(к)-кере(к), а швапске кум-клај(н), а све с 
циљем да се дјеца умире те да их се наговори да слушају како жабе 
крекећу.

керменц – сеоска слава, кирбај (у Болману то је Петрово).

кеверцало – особа која лупа чекићем или сличним алатом (“Он није ковач, 
већ кеверцало. Мораш однијет’ лемеш правом ковач’”).

кеверцат’ – ударати чекићем по металном предмету.

кирбај – сеоска слава, керменц (у Болману то је Петрово).

кисел’ца – парадајз-супа (“Није он таки глават од кисел’це”).

киша у_зор’ ко баба у_кол’ – каже се за кишу која почне падати рано 
ујутро јер она обично брзо престане.

Кишфалуба (и Кишвалуба) – Брањина.

клонфер – лимар.

коцка – квадрат.

коцкаст, -а, -о – који има облик квадрата.

ко_да ће падат’ ванцаге – каже се кад се припрема велико невријеме и кад 
иду тамни облаци (в. ванцага).

ко_да смо сам’ преле ујце и мјер’ле гујце – говорило се за нешто што се 
радило узалуд или за рад иза кога није остало ништа вриједно.

ко_да ти је крава стала на_ног’ – говори се особи која се врло жури или 
која је веома нестрпљива да нешто добије или уради. Израз је могуће 

[72] Према причи Лазара Товјанина.
[73] Милан Дворнић, “Ој Видово, Видово (стр. 194).
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употријебити и за трећу особу: ко да јој је (или ко да му је) крава 
стала на_ног’.

Кога Бога там’-вам’ – узречица Саве Сечујца – Мâка.

ко из гујце да_ј’ изашла – говорило се некада за ствар која је изгужвана, 
покидана или на било који начин оштећена, као и за особу која носи 
такву одјећу (“Лијеп’ спрем’ аљин’ у орман. Немој послије кад је будеш 
ћела обућ’ да буде ко из гујце да_ј’ изашла”).

које псето силом у_лов ћераш, то не улови зеца! – говорило се за оне који 
силом раде неки посао.

ко_кад – као да.

ко_кад је сијена јево – говорило се некад за особу која је неуредна и 
запуштена или приглупа.[74]

колачић’ на масти – крофне.

кољуждрит’ се – бунити се, протестирати, љутити се (“Наћерал’ смо га да 
иде ишћерат’ крнке па се сад кољуждри цијело вече”). Усп. рогуш’ти 
се.

комат’ – гуркати или благо ударати некога с времена на вријеме.

комнит’ – гурнути или благо ударити некога, посебно лактом у слабине.

Коме право, коме није, од данас сам члан Партије! – рекао је Стево 
Обрадовић – Тевула кад је примљен у Партију.[75] У Партију тада није 
било лако ући и сватко тко је то хтио морао је нечим доказати да 
заслужује пријем.

ко мука – лош (лоша, лоше, лоши), слаб (слаба, слабо, слаби) – (“Ми 
мишљел’ он ће бит’ добар ђак, а он ђак ко мука!”).

конабит’ – наговарати на нешто, тражити нешто од неког (“Конаби ме већ 
недељ’ дана да идемо на вашар!”).

кон’ца – шупица уз кућу. Ако се нешто налази у таквој шупи, каже се да 
је “под кон’цом”. Ријеч су у Болман донијели оптанти након Првог 
свјетског рата.

[74] Испричао Жељко Недић.
[75] Те приче сјећа се Никола Хорват, који данас живи у Белом Манастиру, а чуо ју је 

од свогоца Миладина. Радило се о пријему у Комунистичку партију Југославије послије 
Другог свјетског рата, у вријеме тзв. “задруга”. Споменуте ријечи Стево Обрадовић је 
упутио Болманцима управо зато што они баш нису били одушевљени Партијом.
Супруга Николе Хорвата Смиља (р. Дворнић, из Поповца), а Миладинова снаха, написала 
је рад Презимена и надимци у селима Барање : (Болман, Дубошевица, Поповац).
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коњ’ се (или коб’ле се) у коли’ туку – говорило се, у пренесеном значењу, 

кад се хтјело рећи да сад није вријеме за нешто (обично за освету или 
слично), већ треба чекати прилику за то.

ко од будимске земље – одговарало се некад на питање каквом је бојом 
нешто окречено или офарбано, кад се није знало какве је нешто боје 
или то није хтјело рећи.

ко подерана гујца – говорило се за особу која не зна сачувати тајну па све 
исприча (“Немој ништ’ диван’ти пред_њом, знаш да_ј’ ко подерана 
гујца па ће знат’ цијело село”).

ко прда увеч года – говорило се кад нетко нешто ради у посљедњи тренутак 
или кад је већ касно.

ко прдеж по_тур’ – говорило се за некога тко је немиран (“Врти се ко 
прдеж по_тур’”).

ко псећа трка – некадашњи израз за свађу или неки други сукоб који није 
озбиљан.

ко рага кад прогута перо (или рага прогутала перо) – говорило се 
некад за особу која без престанка кашље или “раче” те се не може 
искашљати. Рага је стари коњ, а перо (кокошије или гушчије) може 
прогутати док једе сијено или другу храну.[76]

Коракни дуже! – некада се кукуруз сијао при орању и то тако да је након 
сваке друге или треће бразде обично млађа особа “петала”, тј. петом 
правила рупе у орању, а иза ње старија особа бацала зрно или два у те 
рупе. Како се увијек тражило да кукурузи не буду близу један другоме 
(да би клипови били већи), млађима је савјетовано да коракну дуже 
прије него што поново петом направе рупу.

корчуљање – клизање на корчуљама (в.).

корчуље – некадашње клизаљке у облику дрвених папуча с двије уздужне 
жице на доњој страни, које су и омогућавале клизање.

корош – балкон изнад женског дијела православне цркве. Ријеч се 
употребљава и за исти такав дио католичке цркве: “дио цркве насупрот 
главном олтару у којем су пјевачи, пјевалиште”. [77]

коршов – овећа трбушаста земљана боца с дршком за ношење с рупицом 
на дршци за пијење.

кортат’ се – метати се, петљати се, трпати се (“Имамо посла кол’ко ‘оћеш 

[76] Испричао Жељко Недић.
[77] Стипо Бенак, Барањски рјечник шокачког нарјечја (стр. 48).
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код_куће, а он се корта ић’ у Оров’цу”[78]).

кортош – посредник при женидби или удаји.[79]

ко смлатна трава – говорило се некад за особу која жури и при томе не 
пази те смета другима или руши ствари око себе, које падају као трава 
кад се коси ручном косом.

коштат’ – пробати.

Ко те шишо? – питал’_су некад дјец’ која су се фришко ошишала. Кад 
би дјеца казала који и’ је брицо ошишо, казал’ би им: “Серем му се 
на посо!”. Зато су се дјеца науч’ла на то питање одговор’ти с – 
“пекар”.

котобар – мјесто у штали на које се баца сијено обично кроз рупу с пајте 
изнад штале. То мјесто обично је ограђено да се сијено не шири свуда 
по штали. Некад су знали узети покровац и простријети га на сијено 
па ту спавати.”Спаво сам у котобар’”, говорило се некад. “Спаво сам 
у кревет тек кад сам се ожен’јо”, рекао је нетко. Дотле је спавао у 
котобару (ако није било претопло), на пајти, у тријему итд. Спавање 
у тријему за љетних врућина (при чему се тријем заклони поњавом 
ако пада киша) била је ствар навике, а не недостатка простора у кући. 
Један од “бољих” домаћина у некадашњем Болману стално је спавао 
у тријему. Пошто је гласно хркао, селски момци, да се нашале с њим, 
једне ноћи прескоче порту и баце му пљеве на главу и у уста. Видоја 
Бијелић напомиње да су ријеч “котобар”[80] донијели Доброкеси из 
свог мјеста у Мађарској (Шумберак) и да је та ријеч означавала и 
чардак за складиштење кукуруза.

ко умријет’! – некад се у Болману тако говорило за нешто што се мора 
одмах направити, без одлагања, за нешто што не може да се не 
направи (“Уј’, молим те, прогорела ми рела на_шпорет’! Ко умријет 
морам ић’ куп’ти другу!”).

козе – ногаре за тестерисање дрва. Састоје се од два пара укрштених дрвета 
повезаних летвама. Козе се обично налазе на дрвљанику.

Краљу Петре, дођи нам до жетве, док нам Тито не однесе жито! – 
спрдали су се некад Болманци сами са собом и с “обавезом”, због 

[78] Оров’ца – Ораховица (видјети у овом рјечнику).
[79] Видјети напомену број 35 у поглављу “Ледари” (стр. 355)
[80] Речник САНУ и Речник српских говора Војводине биљеже ријеч котобања у 

значењу “чардак”, а Речник САНУ и ријечи котобан и котобањ у значењу “кошара, корпа”.
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које су им односили све жито. “Екипе”[81], које су у годинама послије 
Другог свјетског рата имале задатак да убиру обавезни откуп који су 
прописале власти предвођене “Партијом и другом Титом”, а у циљу 
да нахране све оне који “развијају социјализам и теже комунизму”, 
према сељацима у Болману понашале су се много горе него мађарске 
окупационе власти за вријеме Другог свјетског рата, које су остављале 
бар минималну количину пшенице за исхрану породице и сјетву. 
Такав неразумни обавезни откуп довео је до незапамћене глади и 
неимаштине. Болманци, поготово старији, никад нису заборавили 
“екипу” која се пењала на таване, спуштала у бунаре, бола сламу и 
сијено и радила сличне ствари, тражећи скривену пшеницу. Ипак, 
најтеже им је падало то што је “екипа” некад кроз село водила везане 
људе с натписом “Ја сам шпекулант” објешеним око врата и слично, 
али их, исто тако, слала и у затвор.

крен’ти се ко Пушанаша у чарапци’ преко Драве – некадашња болманска 
ругалица за особу која је неприкладно обувена или обучена или 
која нешто ради на неодговарајући начин. Пушанаша је некад био 
надимак једне жене из Болмана.[82]

кревељ’ти се – говорити извјештаченим, неприродним гласом (“Он не зна 
појат’, већ се сам’ кревељи”).

крмача и крава се могу изјалов’ти, ал’ зима неће! – говорило се некад.[83]

крп’це - крупни, обично коцкасти резанци од много дебљег тијеста него 
за супу.

Крст му његов, ала тај ради! – На_крај’ села била нека кућа која се 
продавала, ал’ никак’ да се прода. Как’ неко јадамп’та заноћи у_
њој, неће више. Дође так’ нека жена и кад је једамп’та заноћ’ла 
у_кућ’, неће више. Наговоре њу Исо и Симо, браћа која_с’ жив’ла 
у комшилук’, да заноћи још једну ноћ, а њи’ двој’ца ће бит’ исто 
ш_њоме. Ајд’, жена и’ послуша, а кад се смркло, стварно дођу њи’ 
двој’ца. Она лежи на кревецу, њи’ двој’ца сједе з_асталом крај_лампе 
и куњају. Већ се скоро лампа утрн’ла, кад ти наједам’пта стаде 
нешт’ лупат’ и оридат’. Поскакаше он’ и слушају шта_ј’ сад. “Крст 
му његов, ала тај ради”, повиче Исо и у тај ма’ нешт’ га поче вућ’ 
за_кос’ и чупат’. Поплашише се он’, Симо се крсти и сам’ говори: 
“Прекрсти се, Исо”. Прекрсти се стварно Исо трипут и престаде 
га то чупат’. “Бјеж’мо ми отале”, кажу он’, спопану лампу и бјеж’ 

[81] Екипа – видјети опис у овом рјечнику.
[82] Видјети текст “У_чарапци’ преко Драве” у поглављу “Ледари” (стр. 471). 
[83] Према сјећању Жељка Недића. 
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напољ’ отале.[84]

крумпијер – крумпир (“Од крумпијера се вата штирка око_срца”).

кубур’ти – радити нешто преспоро, не сналазити се у неком послу; губити 
вријеме.

куће на с’он’цама[85] – назив је за најстарије куће у Болману, које су биле 
грађене тако да су, умјесто камених темеља, имале дрвене, храстове 
греде, на које су се постављали зидови од плетера умазани блатом. 
Куће су грађене на узвисинама како би се заштитиле од поплава и 
високих вода.[86]

кудит’ – оговарати.

курдић – в. куртић.

куртало га (куртало и’ / куртало те) било – израз у значењу: “сит сам 
те (сит сам и’ / сит сам вас)” или “ид’ отале (и’те отале)”, који 
се говорио кад се жељело ријешити неког досаднога, некога тко је 
умјесто користи донио штету или кад се од нечега није имало користи. 
За ријеч куртало у Болману постоји више објашњења: то је врста 
игре с пјевањем из Славоније, неки кажу да се тако звао воловски 
јарам, неки да је то био дио старинских хлача који је покривао шлиц, 
неки опет да је то израз за једног од предака. Ријеч куртало свакако 
је повезана с глаголом курталисати се у значењу: ослободити 
се, ријешити се, избавити се, отрести се некога (“Сита сам таки’ 
гостију, сам’ кад’ су о’шли једамп’та, куртало и’ било”).

куртаст, -а, -о – мали.

куртић (или курдић) – дебљи прут, тањи комад дрвета; штап за поштапање 
и сл. дебљине палца на руци.

кусуља – лукава особа, особа која би постигла нешто без рада (“Виђ’ 
кусуље! Ишо_б’ на пустар’ и ома_б’ бијо секермештер!”).

кутрит’ – гледати, посматрати (“Ја њи’ нисам ни вид’јо, а он већ кутре 
на_ме”).[87]

квар – штета (“Све ће вране викат’ квар што нис’ ишо на вашар”).

квариват’ – погријешити, направити себи штету (“Квариво сам што нисам 
покуп’јо и довезо сијено, ноћеске пала киша па_ј’ покисло”).

[84] Испричала Анђелка Недић причу коју је некад чула од Јове Дорића. 
[85] С’он’це – санке, саонице.
[86] Према причи Милке Вилић забиљежио Јован Вилић.
[87] Према сјећању Жељка Недића.
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кварна на оч’ма – Дрýга стрина-Љепос’овне ћер’[88] била код њи’ и диване 

оне сас неким из комшилука. А та дрýга дивани и дивани, издивани 
и оно што треба и оно што не треба. Није то добро стрина-
Љепосов’, није рада да се то све рашчује по_сел’, да још на то неко 
нешт’ налаже, па на дрýг’ онак’ строго оч’ма да шути. А-јак! Не 
мари дрýга па још више дивани. “Добро, па је_л’ ти нис’ вид’ла как’ 
ти намигујем да шутиш?”, пита касније стрина-Љепосова дрýг’. 
“Ја мислила да_с’ ти кварна на оч’ма”, одговори дрýга и не једи се.[89]

квелбована враташца – дворишна врата с надсвођем.

лајкучка – жена која оговара и прича около.

лаже ко псето – говори се и данас за некога тко масно лаже.

лебац се не носи кућ’ – укопници који копају раку кад нетко умре, кад 
заврше са сараном, лебац који су им запаковали за јело, ако га нису 
појели, остављају на гробу или под вијенцем (ако га има).[90]

леђа не види (или леђа не виде) од стида – говорило се за онога, ону или 
оне који се нису стидјели у тренуцима кад остали сматрају да би се 
требало стидјети.[91]

литра на Митра, ока на момка! – в. моса.

лотра – 1. љестве; 2. бочна страница сељачких кола.

лућка – (по)мало луда женска особа, лудица, будалица.

лућкаст, -а, -о – (по)мало луд (“Зна лућкасто да_ј’ море широко, ал’ стално 
се диже на_прсте да види другу обал’“).

лудат’ се – шалити се, понашати се превише слободно. У пренесеном 
значењу, водити љубав, швалерати се, углавном кад се ријечи упућују 
женској особи (“Јес’ се лудала ноћес!”).

луд и по_леђи’ – говорило се за некога тко је недоказан, или тко није 
превише паметан, или тко је лоше нарави (“Боже га о’клон’, тај је 
луд и по_леђи’”).

лудо па живи – каже се за неког тко прича глупости или се понаша блесаво.

луфтират’ – зрачити, провјетравати.

Луторани – народни назив за Нови Болман.

[88] Дрýга стрина-Љепос’овне ћер’ – другарица стрина-Љепосовине кћерке.
[89] Према причи Љубице Капетановић (р. Недић). 
[90] Према причи Видоје Бијелића.
[91] Према сјећању Жељка Недића.
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луж’ти (изговор: лушти) – прати у тзв. лужници.[92]

љуцки – ваљано, солидно, на прави начин, онако како треба („Направ’ 
љуцки, а не прн’ па заврн’”).

ма – мах, час, тренутак, моменат.

мáјка – баба.

мал’ озго (или мал’ одозго) – углавном шаљив одговор на питања: “Је_л’ 
зима?” или “Јес’ покисо?” кад је јасно да је зима или да је нетко 
покисао.

мал’ воде о Петров’ – одговор на питање да ли нетко пије, нпр. на питање: 
“Пије_л’ мој будући зет?”

Мамо, како је име вашему сину, мојему човеку? – Цветко, рано! – 
причало се у Болману да је жена Цветка Антоловића тако питала 
своју свекрву, која јој је одговорила како јој се зове муж. Иначе, 
породица Антоловић је занимљива јер је један њен дио (Цветко) 
био римокатоличке, а други (Младен) православне вјере. Кумови су 
им били из породице Бојанин, који су дјеци “надијевали” имена која 
су жени из “Шлавуније” (в.) била непозната. Како никад није чула 
за такво име, жена га није могла одмах запамтити па је више пута 
морала питати свекрву како јој се зове муж.[93]

мање ти (или мање му) у торбу – каже се кад нетко нешто не воли јести 
или кад му нешто од јела падне на под.

мари крмача шта_ј’ погача – каже се кад некога за нешто није брига.

медит’ – слатким ријечима приказивати се бољим него што јеси или 
скривати неку своју намјеру (“Устима меди, а гујцом уједа”).

мердев’не – мердевине.

Метни једног з_астал, другог под_астал; шта ти мисли онај под_
асталом, мисли ти и онај з_асталом – говорило се некад за особе 
лоше нарави или карактера или особе које некога мрзе и не могу или 
не желе промијенити став о предмету своје мржње.

метнит’ з_астал – позвати некога, обично непознатог или онога тко 
није уобичајени гост, да сједне за стол с домаћином неке куће. Сам 
домаћин је оцјењивао кога ће “метнит’ з_астал” и тиме му указати 
поштовање (и обрнуто). На исказаном поштовању гост је требао бити 
захвалан те у сличној прилици узвратити истом мјером.

[92] Видјети напомену број 222 у поглављу “Ледари” (стр. 465).
[93] Према причи Видоје Бијелића.
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Милисаве, покри’ коње! – Божидар Дулић, солунски добровољац из Рац-

Титоша, прије него што је отишао у Први свјетски рат, од ушпараног 
новца купио је два добра коња, серсаме, кола и два федерсица. Како 
му је син још био мало дијете, дао је коње и кола свом шогору[94] 
Стевану Бертићу да их чува и да му их врати кад он дође кући из 
рата. Божидара је у рату преко прса покосио рафал, од чега је након 
два мјесеца умро, а коње су због неке заразе одузеле тадашње власти 
па Стеван није вратио ништа. Много година касније, на умору, Стеван 
“није мого умријет’” и звао је Божидаревог сина Милисава да дође 
до њега. Кад је видио Милисава, рекао му је: “Милисаве, покри’ 
коње!”, иако коња нигдје није било. Милисав му је на то одговорио: 
“Ујаче, то_с’ они коњ’ које нис’ врат’јо”.[95]

миришав’ца – парфем; колоњска вода.

Мириш[96] на чамов’ну – Радомир Вуковић – Пукела, Бранко Петровић, 
Милан Михајловић – Лапика и Драгомир Бојанин сјед’ли једам’пта 
у Петров’ћевој авлиј’ под орасом и картал’ се марјаша. Преријече се 
Пукела и Лапика, који_ј’ бијо болестан на плућ’ма: “Шут’, мириш на 
чамов’ну, ти_с’ готов!” – рече њем’ Пукела.

Мислиш ти да_ј’ мен’ до пјесме? – разбол’јо се неки чојк и његова га 
жена иде виђет’ у болниц’ у_Осијек. Повезла се успут с неким 
кол’ма и коњ’ма до жељезничке стан’це у_Осијек’. Види закасниће 
на посјет’ ак’ до болнице иде пјешке па ако_ј’ рада стигнит’, мора 
узет’ такси. Узме она такси и на пола пута до болнице сјети се да_ј’ 
заборав’ла новчаник у кол’ма. “Де се врат’ натраг до кола”, каже 
она таксисти. “Осто_ј’ ми там’ новчаник! Ако_с’ рад да ти платим, 
врат’ се”. Гледа њу таксиста, а била_ј’ то млађа жена, па јој каже: 
“Нећ’ ја тебе воз’ти натраг. Платићеш ми так’ да ми даш ил’ да ми 
отпјеваш неку пјесму!”. Дошла она на_крај’ крајева у болниц’ и пита 
је чојк како_ј’ стигла. Таксијем, каже она. “А, то_ј’ скупо!”, вајка се 
чојк. “Не_б’ вјерово как’ сам прошла”, каже она. “Нисам имала да 
платим такси, осто_ј’ ми новчаник у коли’, па ми каже таксиста 
да му платим так’ да му дам ил’ да му отпјевам неку пјесму”. “Па 
коју_с’ му бар пјесму отпјевала? – Мислиш ти да_ј’ мен’ до пјесме 
кад си ти у болниц’”, одговори она.[97]

Млада недеља – недјеља која је најближа младини (тј. младом мјесецу), 

[94] Шогор – овдје: женин брат; шурјак.
[95] Испричао Бошко Дулић из Мајшких Међа.
[96] Мириш – миришеш.
[97] Испричао Видоја Бијелић.
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без обзира да ли му претходи или слиједи иза њега. Младој недељи 
се често завјетовало на примјер тако да ће се постити у тај дан или 
да се неће обављати неки послови. Иако Младу недељу не треба 
мијешати с хришћанском светитељком светом мученицом Недељом, 
која се слави 20. јула по новом календару, доста жена у селу некад је 
имало икону или слику свете мученице Недеље и чини се да су их 
ипак поистовјећивале. Некад су жене, посебно у тежој болести или 
у неким другим проблемима, знале рећи да су у сну видјеле Младу 
недељу или да им се у сну јавила Млада недеља, а у ствари могле су 
сањати само икону свете мученице Недеље коју су видјеле на јави. 
Неки су, умјесто Младој недељи, били завјетовани Младом петку.

Мој Милане, јабуко са гране, косиш мркву, тресеш јорговане! – 
спјево_ј’ Саво Јанковић –Клапац гледајући како Милан помаже 
Вер’ Шентриној. – Долаз’ло се некад у_бирцуз код Шентре па_ј’ 
долаз’јо и Милан. Некад имо новаца за ракиј’, некад немо. Давала му 
Вера Шентрина ракије и брез новаца па мисли: ајд’, нек’ бар помогне 
нешт’ у_башчи. Прво га послала да покоси трав’ по_крумпијери’. 
Коси Милан трав’, а Вера_ј’ крај њега јер ак’ није, ко зна шта ће 
бит’ од посла. Викне Вер’ неко из авлије и остави она Милана да коси 
и ајд’ да види шта оће тај који је викно. Врат’ла се она брзо па има 
шта и виђет’: Милан је дотле покос’јо крумпијере па коси мркву и 
першин. “Милане, немој то кости, то_ј’ мрква и першин”, викне она 
њем’. “Јебем_ти лебац, шта не кажеш!”, одговори Милан. Онда га 
пошаље да тресе шљиве. “Видиш тај ред шљива, трес’ редом”, каже 
му Вера. Тресе Милан шљиве и не гледа гор’. Дође до једног дрвета 
сас којег ништ’ не пада и викне: “Јебем_ти лебац, не пада ништ’”. 
“Милане, дијете, немој, то_ј’ јоргован”, опе’ виче Вера. Саво Клапац 
то гледо и послије у_бирцуз’ тенто Милана тим стихов’ма.[98]

Моноштор – Бели Манастир.

мораш удјет’ конац у_иглу – некадашњи болмански “рецепт” како да 
вјештици напакости онај коме она долази ноћу да га “гњеца”. Ако тај 
удјене конац у иглу, вјештица ће му морати доћи и дању и ставити нос 
у његову “гујцу”. Зато су неки у близини кревета држали иглу и конац.

морш – шипак, фига.

моса – флаша од литре и пол.[99] У Болману се литра и пол звала и ока, 
дашта се говор’ло: “Литра на Митра, ока на момка”.[100]

[98] Испричао Видоја Бијелић. 
[99] Према сјећању Анђелке Недић.
[100] Испричао Видоја Бијелић.
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мракан – ноћно створење, сабласт, мракача, баук из мрака. Кад су у 

прошлости хтјели уплашити дјецу да не излазе ноћу из куће и да не 
ходају по мраку, плашили су их мраканом (“Немој’ ић’ напољ’, мракан 
носи дјец’”).

мрак ко у гујци – некадашњи израз у значењу: мркли мрак, мрак као у 
рогу.

мрмак – ровац.

мрско ми је! – често каже онај који нема воље да уради оно што би требало 
или оно што од њега нетко други тражи. На такву изјаву, посебно ако 
су је изговорила дјеца или млађе особе, неријетко се одговарало са: 
“П_онда ти и Мрско”.[101]

мртвопувало – безвољна и спора особа, особа која се никад не жури, која 
не ради послове са жаром, већ безвољно.

муар – ситна трава којом се некад хранила стока, посебно коњи.

муч’ти говна – радити посао који је претежак за онога тко га ради, обично 
дизати претежак терет (“Та ман’ се тога! Не_можеш сâм натовар’ти 
врећ’ на_кола. Немој сам’ муч’ти говна!”).

мула – глупа, ограничена особа; особа која на улици не поздравља (“И 
крава кад те сретне каже муууу, а она прође ко мула”).

мундуч’ти – глагол који се обично употребљава кад нетко нешто скрива и 
не жели да други то сазнају; уопште сакривати, тајити, радити тајно 
(“Какво_ј’ то да одете у_ћошак и сам’ нешт’ мундучите. Дођ’те 
вам’ да вас сви видимо и чујемо!”).

мунетка или мунијетка – загонетка, нешто што је скривено и што други 
не смију знати (“Не знам шта_ј’ то, ал’ нека мунијетка јест’”).

мунтат’ се – ићи с једног мјеста на друго (в. твоја јаја се мунтала од 
регементе до регементе).

мусикат’ се – стално пролазити и сметати некоме.

мусоведа – смутљивац.[102]

набац’ти реклиј’ – умјесто да се обуче, реклија (дебела, штрикана, од 
сомота или другог материјала) “набаци се” на рамена и тако се носи 
све док не постане хладније, кад се обуче. Посебно је то био обичај 

[101] Колико је израз “мрско ми је” “окамењен”, показује и чињеница да је писац ових 
редака био веома изненађен кад је у младости схватио да је “мрско” средњи род придјева 
“мрзак”. 

[102] Према сјећању Маре Поповић.
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у барањским селима па и у Болману. Реклију или кабаницу често су 
набацивали свињари и чобани да је не би морали носити у рукама док 
иду за свињама или овцама.

набоксат’ – намазати обућу боксом, кремом за обућу.

на-др-др – израз којим се описује нетко тко је срдит, љутит, нервозан 
(“Остав’ га, видиш да_ј’ сав на-др-др”).

надријет’ – нагло, брзо кренути, упутити се некуда (“Куд’ сте надрл’ ко луд 
на пут”).

надрт, -а, -о (и сунадрт, -а, -о) – срдит, љутит, нервозан, који лако плане 
и одмах се љути (“Не волим ни диван’ти ш_ њим кад је увијек таки 
сунадрт”).

надвоје-натроје (или надвој’-натрој’) – (нешто урадити) на брзину, без 
оклијевања (“Нисмо право ни јел’ ојтрос! Свако_ј’ узо комад леба и 
сланине и пој’о то надвој’-натрој’ и брзо ајд’ на_њив’”).

на истом сунцу гријат’ гујцу! – израз којим се сликовито описује да неке 
особе нису у сродству (“Каки смо ми род? Твоја баба и моја баба на 
истом сунцу гријале гујцу!”).

Најбоље да се ми мал’ подаперемо дољ’ прије нег’ кренемо па шта_ј’ 
да_ј’! – Спрдња с неким “другарицама” које су након Другог 
свјетског рата биле позване на неки састанак с једном тачком дневног 
реда, послије које ће бити дискусија. На позиву је још писало да се 
сви позвани припреме за дискусију. Добро, састанак ко састанак, 
ал’ шта_ј’, доврага, дискусија?” У том (не)знању изговориле су и 
наведене ријечи. Састанка (па и “другова” и “другарица”) више се 
нитко не сјећа, али те праве болманске спрдње нетко се ипак сјетио.

накеч’ти се – стати или сјести пред некога и тиме му сметати, испријечити 
се некоме на путу и сл. (“Ко_ј’ то вид’јо: накеч’ти се пред цуре у 
цркви!”).

наклоп’ти се – прихватити се јела или пића, навалити јести, прионути на 
јело или пиће (“Кад има нешт’ што волите јест’, наклопите се, а 
кад нема, сам’ премизгујете”).

накратко насадит’ – нервозан, који брзо плане.

наотплетат’ се – најести се (“Наотплећ’те се ви добро, ђе_ј’ вече!”).

напио се (или напила се) ко крава цијеђа и риђа баре – каже се кад 
се нетко напије воде или неког другог пића. Цијеђ је вода кухана с 
пепелом (за лужење, тј. прање рубља на старински начин), а риђа је 
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кобила.

нарн’ти (или нарн’т’) – насрнути.

Нароћ – болманско име села Нард, које се налази преко Драве у Славонији 
(“Некад, док је компа била на Драв’ код Нароћа, није било далеко доћ’ 
до_компе и ић’ на вашаре у Шлавуниј’: у Бјелиште ил’ у_Валпово ил’ 
чак и даље. Болмански сокак кроз који се ишло према компи неки_с’ 
чак звал’ ‘Нароћки сокак’”).[103]

Нароћки сокак – некадашњи назив болманске Улице Петра Драпшина (в. 
Нароћ).

насмагат’ – сакупити довољно, имати доста (в. смагат’).

наштесрце – на празан стомак, прије јела, наташте, обично ујутро кад се 
пробудиш (“Овај лијек морам пит’ наштесрце”).

нателан’ти се – в. наврзнит’ се.

натра – ткалачки разбој, ткалачки стан.

натрћ’ти се – сагнувши се истурити задњи дио тијела (“Помакни се, шта 
си се ту натрћ’ла!”).

натрто на_маст’ – једноставно тијесто које се мијеси с машћу.

натруљат’ се – обући на себе више одјеће (“труља”) него што је уобичајено 
за тренутно годишње доба (“Натруљај се ти добро, биће данас 
зима”).

навиксат’ – намазати виксом (машћу за обућу) и усјајити, угланцати.

наврта – ружна, саката и по нарави зла и досадна особа.[104]

наврзнит’ се – окомити се на некога, досађивати некоме (“Наврзла се на_ме 
па је се не_мог’ опростит’”). Некад се у истом значењу употребљавао 
и глагол “нателан’ти се”.

неће бит’ кише! – некад се вјеровало да уколико се умрла особа не окупа, 
па се сахрани неокупана (“ако мртац оде путњичав”), те године неће 
бити кише кад је потребна.[105]

неће се сиграт’ с руч’цама – некад се вјеровало да малом дјетету до године 
дана живота не треба за Ускрс поклонити шарено јаје јер неће бити 
вјешто с рукама.

[103] Видјети напомену број 352 (стр. 254) и текст под насловом “Кријеснице” у 
поглављу “Ледари” (стр. 515).

[104] Видјети напомену број 223 у поглављу “Ледари” (стр. 465).
[105] Испричао Љубомир Коларевић.
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не_дај, Боже, да те крнци тргају и Циган’ туку! – говорило се некада.[106]

недоказан, -а, -о (с краткосилазним нагласком на првом слогу) – коме 
се не може нешто доказати, који се не може убиједити, уразумити; 
тврдоглав, својеглав, неразуман, неразборит.

недостиж – биљка која не стигне довољно нарасти до времена зрења; 
животиња која слабије расте.

Неђе ћемо настрадат’! – Ишли Цјетко и Миле у Моноштор да нешт’ 
купе па од дућана до дућана, ал’ и од бирцуза до бирцуза. Послије 
рата није било пуно дућанџија који_с’ имал’ шкул’, већ је свако ко_ј’ 
знао писат’ мого код Тите бит’ трговац. Цјетко_ј’ бијо висок и как’ 
дође до какве трговкиње, нагне се преко тезге, поклони се и каже: 
“Серемте”[107]. Трговкиње мисле да то он њи’ поздравља маџарски 
па ништ’ не кажу. Гледа то Миле па каже: “Немој, Цјетко, неђе 
ћемо настрадат’!” Не мари Цјетко шта Миле дивани, он опе’ то 
ради. Кад се он једамп’та нагнио на тезгу и казо “Серемте”, а 
трговац њега пљусне. “А зашт’ то сад?” пита га Цјетко. “Оћеш’ 
још једамп’та?” одбруси му трговац.

Некад су рзал’ коњ’ – на Петрово, кад се на крају литургије носи литија 
око цркве и читају јеванђеља, око црквене порте чуло се рзање коња 
јер су гости на керменц долазили запрежним колима, која су једна за 
другима стизала са свих страна. Данас се више не чује рзање коња, 
већ само моторна возила и њихове сирене.[108]

Немам цајта – говорио је некада дједа-Стеван Збрка кад није имао (или 
није желио имати) времена за нешто или за некога.[109]

немој сад пренаглит’! – знали су некада старији људи рећи младожењи.

Немојте прав’ти дугачке кобас’це! – Неки чојк из Болмана бијо_ј’ неђе 
на клањ’ па кад је вид’јо да праве мале кобас’це, казо_ј’: “Та, шта 
правите так’ мале кобас’це, то није дост’ чојку да се наједе”. Кад 
је сам клао крнке, онда_ј’ говор’јо: “А, немојте прав’ти дугачке 
кобас’це, ја и моја баба нисмо кадри јест’”. Иначе, био је обичај да 
се свима који су помагали на клању однесе кобасица.

не_мо’ш је ни довућ’, ни сустав’ти – говорило се некад у Болману за 
кишу.

[106] Према сјећању Љубомира Коларевића.
[107] Szeretem (мађ.) – волим.
[108] Према сјећању Видоје Бијелића. 
[109] Дједа-Стеван Збрка – видјети напомену број 31 (стр. 18).
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непрекодрт, -а, -о – непослушан, недоказан; набусит.

нешић! (<не’ш_ић’) – оштар узвик псу да одступи, да престане лајући 
насртати на некога.

Не’ш отић’ јалов! – казо_ј’ неки чојк швалеру кога_ј’ уват’јо код своје 
жене прије нег’ што ће га воздун’ти који пут. “Ја видим да не 
идем добро”, још се послије фал’јо швалер. Доб’јо_ј’ таки шамар 
прије него_ј’ утеко да није знао ни куд бјежи. Код Јамача[110] се тек 
сустав’јо и вид’јо да не бјежи куд је ћео.[111]

Не_ваља скупљат’ мрв’це сас астала руком, а ни у_рук’, бићеш 
сирома’! – некад је постојало вјеровање да не ваља са стола скупљати 
мрвице од леба руком и у руку, већ крпом и у неку посуду јер ћеш 
иначе бити сиромах.

неваљо, -ала, ало – лијен (“Неваљо_ј’ и_одвише”).

ниђе – нигдје (“Ове год’не нећемо имат’ ништ’ кокуруза, сви отишли 
увретен, а ниђе клипа”).

ниједна врећа није кавезлијом окрпита (већ исто комадом вреће) – 
говорило се кад се мислило на то да су муж и жена једнаки, да нису 
бољи једно од другог (в. кавезлије).

ниједно псето није врућина уб’ла, сам кад је стигла! – увијек је лакше 
поднијети врућину, него зиму и једва се чека да зима прође и да дође 
прољеће.[112]

није никад камара миша угуш’ла – изрека која се употребљавала кад је 
ситан мушкарац имао крупну жену (в. камара).

није склонита – каже се за особу која се не зна или неће “склон’ти”, већ 
се налази на погрешном мјесту у погрешно вријеме (“Ако_б’ ћела 
проговор’ти коју ријеч’, не_мог’ од ње, није склонита!”).

ни Шавле, ни Павле (ил’ Шавле ил’ Павле) – употребљавало се некад у 
Болману у реченицама у којима су се набрајале личности или имена 
(“Нисам то казо ни ја, ни ти, ни Шавле, ни Павле, већ се зна ко_ј’!”).

Ништ’ се ти не брин’, мајсторе – рекли су неки домаћини зидару кад 
им је дошао нешто поправљати на грунту (“Чим се наша крмача 
нагони, опраси, ми уранимо прасце и продамо и’, ома’ ти поштено 
платимо”).

[110] Јамаче – видјети напомену број 164 у поглављу “Ледари” (стр. 440).
[111] Испричао Тихомир Јерковић.
[112] Испричао Жељко Недић.
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(нема) ни у пушку[113] труна – одговарало се некад у спрдњи на тврдњу 
да је нека особа идеална и да нема мане или да је превише чиста и 
дотјерана (“Свако има неку ман’, сам’ њој ништ’ не_фали, ни у пушку 
труна”).[114]

ноћеске – ноћас (в. стр’ота Божија!).

нос’ти кркеша – носити на леђима (обично дијете).

нумераш – први односно најбољи кочијаш на пустарама, који тјера најбоље 
коње и не оре, већ превози разне ствари и храну, иде на друге пустаре, 
носи лемеше на откивање и сл.[115]

њорц – особа која се стално срди, или је чудне нарави, или ради неке ствари 
успркос другима.

облапоран, -рна, -рно – лаком, похлепан на јело, прождрљив.

облач’ти	се – глагол се односи на дјечаке који, обучени у стихар и с крстом, 
чирјаком или рипидом у руци, учествују у обреду сахране.

обут’ коњ’ма опанке – некада кад су лопови крали коње, обично ноћу из 
штала које нису биле близу куће, коњима су наопако обували опанке. 
Тако су их могли тихо извести из штале, а касније, кад би газда дошао, 
видио би трагове који воде у шталу, а у њој коња – нема.[116]

оч’ гладне – каже се кад нетко сипа у тањир више него што може појести 
(“Не_мож’ све појест’, сам’ су оч’ гладне”).

очвркнит’ – ојачати (“Кад мал’ очвркне, неће онда бит’ стално болестан”).

Оће_л’ доћ’ гости? – некада се гледало како се мачка умива и по томе се 
погађало да ли ће доћи гости. Ако се мачка умива тако да шапама 
прелази преко ушију и по глави, онда ће доћи гости.

одадатрт’ – површно обрисати (“Да одадатрем тај астал?”).

одбит’ од_реда – урадити нешто тек толико да се уради, симболично 
урадити (“Бићемо мал’, тол’ко да одбијемо од_реда”).

одма (и ома) – одмах.

Однијела мачка качиц’ – некада су тако у Болману “тентали” Ђоку 
Радомировића, званог Прудер. Метнио Прудер увече малу 
дунстфлаш’ свињске маст’ напољ’ на_пенџер и поклоп’јо је с 

[113] Пушак – отвор на крају дебелог цријева, шупак.
[114] Према сјећање Жељка Недића.
[115] Према наводима Бошка Дулића из Мајшких Међа.
[116] Према причи Радована Стојановића.
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поклопцем да се олади. У неко доба ноћ’ скочи мачка на_пенџер и 
струши поклопац, забагла глав’ унутра и дедер лизат’ маст. Како_ј’ 
лизала так’ струши и дунстфлаш’ с пенџера и није могла ома извућ’ 
глав’ из дунстфлаше па је одвуче с тријема. Уј’тру се у Болман’, ко 
зна зашт’, скупљала свињска маст па_ј’ Прудер моро казат’ да_б’ 
дао ал’ више нема.

одријет’ гујцу – не марити за нешто (“Одрла_ј’ гујцу кол’ко се секира”).

од сира гујца свира, од гра гујца зја – говорило се некад кад нетко прдне 
у друштву.

одзвјездат’ – отићи (“Ћела сам псет’ бац’ти да једе, ал’ је одзвјездо неђе”).

(о)гријеш’ти	душ’ – свјесно или несвјесно учинити неком неправду или 
какав гријех (“Огријеш’јо_б’ душ’ кад би казо да он није најбољи 
косац!”).

Ој, Болманци, не бојте се глади, род’ле_с’ бундеве у Тарди![117] – 
некадашња шала на рачун Болмана и бундева.

ојс – узвик воловима да скрену удесно; узвик коњима да скрену удесно је 
“от” (усп. ајс).

оком’ња – унутрашњи дио кукурузног клипа, оно што остане кад се клип 
окруни, кад се с њега скине зрње; окома, окомак, отучак, кукурузина, 
патура, патурица, шепурина; код барањских Шокаца: куцен.

о	кот	имла! [118] – искривљене њемачке ријечи које значе чуђење.

ократит’ рукаве – не оставити ништа за другога. Обично се мисли на јело 
кад се све поједе, а ономе који касни не остане ништа.

ома (и одма) – одмах.

омал’ти се – дати другом оно што ти је потребно, дати другом па не имати 
послије сам (“Врат’ ми кад будеш имо, ал’ немој себе омал’ти”).

омић (или ом’ћ) – једногодишње ждријебе.

ондак – онда.

опциговат’ – 1. отакати, претакати (вино); 2. одбијати, одузимати, 
умањивати. Глагол може имати и свршено значење.

оплаз’на – дио земљишне површине која се код орања пооре плиће или се 
уопште не пооре, због грешке орача, лошег плуга или из неког другог 
разлога (“Какво_ј’ то орање, саме оплаз’не”).

[117] Тарда – Дарда.
[118] Oh, Gott im Himmel (њем.) – о, Боже на небесима!
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опростит’ се – отарасити се, ослободити се нечега или некога (“Сам’ кад си 
се ти опростила те луде”).

орнојла – врста укоснице која се некад користила, шпангла која се убадала 
у фризуру, али су јој крајеви били раздвојени и нису се додиривали.

Оров’ца – Ораховица, нарочито Манастир Ораховица (тј. Манастир светог 
Николе код Ораховице), у који су некад Болманци ходочастили на 
Приображење.

остав’ти злотвора у_кућ’ – говорило се некад у шали кад гост не попије 
насуто пиће (ракију, вино и сл.), већ га остави у чаши допола попијеног 
или га уопште не проба (“Попи’ то докраја! Немој ми остав’ти 
злотвора у кућ’”).

от – узвик коњима да скрену удесно; узвик воловима да скрену удесно је 
“ојс” (усп. ар).

отеко од секирације – говорило се некад за особе које се не секирају или 
које су угојене.

отић’ ко прасе у_поље – говори се кад нетко негдје оде па се не врати 
на вријеме (“Отишо ко прасе кад пустиш у_поље па се не зна само 
вратит’, већ га мораш ић’ траж’ти”).

открав’ти се – угријати се, повратити се из стања велике смрзнутости 
(“Тол’ко смо се смрзли да смо сјед’ли крај шпорета сат и подруг док 
се нисмо мал’ открав’ли”).

отперјат’ – отићи, побјећи (“Кад смо виђел’ да се пуши око Аршања, нисмо 
чекал’ да изађемо на крај реда, већ смо отперјал’ кућ’”).[119]

пар’це – вршњакиње.

паров’ – вршњаци.

Па ти ме пољуб’ ондак ђе сам ти љепша! – пред_авлијом на_клуп’ сједе 
људ’, већ издалека видиш да_с’ мал’ старији. Имаду код_куће одмјен’ 
у послов’ма па онда и каде сјест’ пред_авлиј’. Сједе и диване о свем’ 
и свачем’, највише о томе како_ј’ било кад су бил’ млад’, шта_ј’ све 
ондак било, ко_ј’ как’ прошо у живот’, шта_ј’ било добро, а шта_с’ 
кваривал’. То што диване не смета им да гледе ко иде сокаком и да 
подиване с неким ко прође. Гледају так’, а из једне авлије газдар’ца 
куће прати неку жен’ на сокак. Газдар’ца се наслон’ла на враташца, 
а жена стоји на_фластер’ и диване. Не маре он’ више за жене, ал’ 
виде да_ј’ жена чељаде, једамп’та што_б’ казал’, па шта ће сад, 

[119] Према причи Љубице Капетановић (рођ. Недић). 
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мораду гледат’. Рад би је бил’ виђет’ и с лица, ал’ она дивани и никак’ 
да се окрене. Е, кад се окрен’ла и пошла фластером, как’ иде ближе 
њима, виде да није баш лијепа. Кад је пролаз’ла фластером крај њи’, 
назва она њима Бога, ко_што_ј’ ред. “Бог ти помого”, одговоре он’ 
онак’ углас. “Снајка”, устаде један и стаде пред њу. “Морам ти 
нешт’ казат’. Да_с’ лијепа однапријед, ко_што_с’ однатраг, ја_б’ те 
пољуб’јо”. Гледа жена и каже онак’ да није ни трепнила: “Па ти ме 
пољуб’ ондак’ ђе сам ти љепша!”.

пелен’ца – мала марама. Милан Коцкар је причао:[120] “Даде ми она ту 
пелен’цу и ја се пофали дједа-Бутљину! Каже он мен’: Ку’_ћеш, 
Милане, то није за_те, и ја вратим пелен’цу.”

пенџер – прозор; на_пенџер’ – на прозору.

петање – некадашњи начин сијања кукуруза. Петом се у земљи отисне траг 
те се у њега ставља једно или више зрна кукуруза, а затим се заорава 
браздом.

Петарда – Барањско Петрово Село (мјесто у Барањи).

петат’ – сијати кукуруз петањем (в.).

Петрово – Петровдан, болмански керменц.

пигла – пегла, глачало.

пиглат’,	пиглање – пеглати, глачати; пеглање, глачање.

Пијетловац – болманско име за сусједно село Петловац, које су 
употребљавали старији Болманци, све док се нису навикли на 
службено (екавско) име (в. Сентивањ)

пилићарка – направа исплетена од прућа у облику стошца, у којој се 
пилићи хране, поје или штите од копца.[121]

пинтер – мајстор који израђује бурад и друге дрвене посуде истом техником 
(углавном набијањем обручā на дуге), бачвар, качар.

пип’це – наметници на пернатој живини, кокошје уши, текути.

пиринч – пиринач, рижа.

пирнице – особе које гледају сватове, обично стојећи по страни, а нису 
позване у сватове.

питњиче – јагње или прасе отхрањено на цуцлу.

[120] Према сјећању Видоје Бијелића, кад је Милан Коцкар просио дјевојку, добио је 
мараму као знак пристанка.

[121] Видјети напомену број 360 (стр. 257). Видјети напомену број 360 (стр. 257).
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платон – запрежна кола с гуменим точковима по облику слична тракторској 
приколици, али мања од приколице. У Војводини: платкаре и 
шпедитер.

подераћ’ (подераће или подераћеш) уста – кажу кад нетко стално зијева 
(“Уј, кол’ко зијевам, подераћ’ уста”).

подруг – пола, половина (“Остало_ј’ у_коршов’ још вина, мож’ бит’ литра, 
литра и подруг!”).

подурмат’ – наговорити на нешто, наговорити некога да се завади с неким 
(“Срамота_ј’ ме траж’ти од комшија да врате виле, зато_ћ’ 
подурмат’ мам’ па ће и’ она ић’ искат’”).

по_глав’ да не ошанта – говорило се поспрдно гдје треба ударати (обично 
батином) некога тко је заслужио батине (“Узми неку батинескар’ па 
га ошин’, ал’ сам’ по_глав’ да не ошанта!”). Кад су некад тјерали 
стоку на пашу, требало је пазити да се животиње не удари по ногама 
јер је штета да ошантају.

погузије (у једнини погузија) – особе које долазе на мјеста гдје се могу 
бесплатно најести и напити, које више брину о јелу и пићу него о 
другим стварима (“Погузије! Сам’ да вам је ждерат’ и локат’”).

По оч’ма, ко бик’ – кажу у Болману кад сматрају да некога треба истући. 
Јоцо Жигин пој’јо[122] бике па нос’јо два кабла воде и пред сваког метне 
један кабо. Један бика ома пије, други нешт’ премизгива, откреће се 
од кабла, лиже кабо, мислиш са’_ће га преврн’ти. Лати се пит’ тек 
кад онај други све попије, а Јоцо га мора чекат’ и кубур’ти ш_ њиме. 
Распогани се једном Јоцо и замане руком да удари бик’ по ок’. Таман 
кад га_ј’ удар’јо, бика подметне рог и, мјесто у_око, удари руком 
у_рог.[123]

Попуш’јо_б’ и срчан’цу – кад се женио Перо Дмитрић – Зубан пред 
будућом таштом правио се да не пије и не пуши. Сутрадан на вашару 
види ташта њега да пуши и пита његову матер: “Шта, наш Перо 
пуши?” Ова одговори: “Шта пуши! Тај би попуш’јо и срчан’цу од 
кола, а не цигаретле”.

порта – зидана ограда.[124]

поталабуч’ти – не управљати нечим домаћински, већ то потрошити, 
распродати или пустити да пропадне; продати имање због дуга.

[122] Пој’јо – појио, напајао.
[123] Према причи Видоје Бијелића.
[124] Видјети напомену број 47 (стр. 30).



648
потрев’ти – погодити.

повезача – 1. мотка која се повезује преко воза сијена; 2. греда која иде 
преко плафона.

Повеж’ пешкир! – савјетовала је јетрва јетрву кад ју је ова питала како 
је добила нову мараму од свекра, који је био “проклет”. Снаја је 
тражила новац за нову мараму, а свекар – који је био шкрт – није дао 
(“Шта ће ти сад још и марама, знаш кол’ко трошка имамо”). Кад су 
ишли на њиву радити, снаја умјесто мараме повеже на главу пешкир. 
Свекар то види па је пита: “Уј, напако! Виђ’ на_што_с’ нал’ка! Ко_ј’ 
то вид’јо ић’ сас повезаним пешкиром на глав’, ко несвијет. Је_л’ ти 
немаш мараме?” – “И шта ће, моро_ј’ ми куп’ти марам’”.

повлач’ти оком’њом испод носа – пркосити неком, провоцирати неког, 
нападати неког ријечима (“Не дам ја да мен’ неко провлачи оком’њом 
испод носа!”).

прав’ти од уста гујцу – каже се кад нетко нешто обећа па то не испуни или 
кад нетко говори глупости. Неки су тај израз употребљавали и кад 
нетко стално подригује, повраћа и слично.

прцмољак – мали комад; мали, ситан човјек.

прди па се кади! – одговор на питање “Шта ради?” ако се пита за особу 
која ништа не ради, већ губи вријеме.

преб’ти врат – обично се каже кад се дјевојка уда прерано или за кривог 
момка; уопште погријешити у нечему што касније смета цијели живот 
(“Мјесто да сам ишла у_шкул’, ја сам преб’ла врат па се удала”).

прекуж’ти – одвикнути се од нечега, пребољети нешто (“Прекуж’јо сам 
ја пушење”).

премизгиват’ – глагол који се обично употребљава кад нетко при јелу 
размишља хоће ли јести или неће (“Мјесто да једе, сам премизгива”).

пријетељ (ген. пријетља, дат. пријетљу, инст. с пријетљем) – снајин или 
зетов отац.

приљољ’ти се – наслонити се (“Шта_с’ се приљољ’јо уз тај шпорет, 
оћеш да изгориш?”).

припет’ се – попети се (“Немој да се садек припнемо и н_астал’”).

пркоњ’ца – особа којој радо и често некоме пркоси.

прндацљив, -а, -о – коме све смета; пргав.

прн’ па заврн’ – каже се за глупости које нетко прича или изводи (“То што 
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он дивани је прн’ па заврн’”; “Направ’ љуцки, а не прн’ па заврн’”).

процуњат’ – цуњајући (в. цуњат’), њушкајући пронаћи, проњушкати, 
тајно дознати.

проћера (и проћеривање) – истјеривање правде, свађа, препирка.

проћериват’ се – истјеривати правду, свађатио се, препирати се.

прођ’ кроз авлиј’ па ћеш већ наћ’ посо – ако у селу нетко нема посла, нека 
само прође кроз своју авлиј’ (двориште) и видјеће шта мора радити 
јер у сеоском дворишту увијек има неког посла.[125]

проговор’ла_б’ (или проговор’јо_б’) и на гујцу – каже се кад нетко не 
зна шутјети или за некога тко и кад обећа да нешто неће рећи, ипак то 
каже (“Неће ником казат’? Проговор’јо_б’ и на гујцу!”).

пропала на_глâв’ – некад се за нервозне особе говорило да су “пропал’ 
на живце”, а за оне које боле ноге да су “пропал’ на_ноге” или да су 
им “пропале ноге”. Исто се говорило и за руке, леђа и слично. Глагол 
“пропасти” значио је: разбољети се, трајно оштетити неки дио тијела. 
Једна особа чак је рекла “да_ј’ пропала на_глâв’”.

прòпис – ђачка вјежбанка, свеска за писање.

прорајтат’ – потрошити до задњег динара, потпуно раскућити све имање 
и сву имовину (“Прорајто_ј’ тај сав максимум, кућ’ и Гаковац!”). 
Такођер: срајтат’.

прошацат’ – процијенити.

провала – особа која пуно једе. Панто Иванчевић – Брла бијо_ј’ субаша 
(в. субаша) и у рану јесен у_атар’ сједи он са свињар’ма и једу 
печеног кокуруза. Пој’о он 24 печена клипа и питају њега свињар’: 
“Панто, оћеш још?” “А па, људи”, одговори он, “а па нисам валд’ 
провала!”[126].

прве оч’ у_глав’ – говорило се некад у шали кад је била ријеч о томе да ли 
је нетко стар или није (“Ђе_ј’ он матор, прве оч’ у_глав’”).

прву год’ну пусти непријатеља, другу пријатеља ил’ брата, трећу сам 
усел’ – некад се говорило кад се направи нова кућа од набоја јер јој је 
требало више године да се потпуно осуши.

пуцила – чопор говеда или свиња које иду на пашу (“Радомире, сине, ајд’ 
устан’, ев’ и пуцила оде”, буди мати Миланка Радомира Вуковића – 

[125] Према сјећању Тихомира Јерковића из Болмана тако је често знала рећи његова 
мати Анка Јерковић (1920-2003).

[126] Испричао Видоја Бијелић.
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Пукелу. “О, Бог те помого, па зар ме у пуцил’ будиш?”).

пуцилар – онај који чува пуцилу.

пућак – исто што и шклопац (в.); такођер: водени мјехурић (“Возе се пућци, 
биће још кише”).

пудљив, -а, -о – коме нешто смета, коме смета нека врста одјећа (нпр. од 
вуне), који је нестрпљив и сл.

пукла гујца пополак (кол’ко се секира или од силне секирације) – каже 
се кад нетко за нешто не мари, а требало би, и уопште кад се нетко 
не секира (“Секира се, секира, как’ да не, пукла му гујца пополак од 
силне секирације”).

пуклот’на – ријеч која се некад користила за пукотину.

пун (или пуна) дивана ко патка гована – каже се за некога тко превише 
дивани.

пундравци – глисте које као паразити живе у дебелом цријеву човјека и 
коња (Oxyurus vermicularis) и изазивају несносан свраб на задњем 
крају цријева.

пун пундраваца – каже се за некога тко је немиран и не може дуго бити на 
једном мјесту (“Пун је пундраваца, не_мож’ мирно сједит’”).

пуша – гузица (гујца), стражњица.

пушин држак – говно. Тај израз често се употребљавао у спрдњи (“Нис’ 
ти говно! Ти_с’ пушин држак!”).

путњица – нечистоћа у порама и браздама коже.

путњичав, -а, -о – који, -а, -е на себи има путњице.

рацка пензија – старачке године кад човјек више не може обављати све 
сеоске послове па обично чува свиње или другу стоку те спава у 
штали или на сличном лошем мјесту.

рага прогутала перо – в. ко рага кад прогута перо.

раканац – савијено гвожђе на крају лотре (в.) на сељачким колима, на које 
се каче шарагље (в.).

ракун’ца – дрвена ручка на косишту.

рана – храна.

ран’ти – хранити.

распрд-вашар – тренутак кад се нетко посвађа.
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рав – дрвена вјешалица за одјећу.

редит’ жито – чистити жито од нечистоћа, обично се радило машином 
вјетрењачом, званом редилица.

рела – рерна, пећница.

реп на крста – припрема за одлазак, спремање да се некуд иде. Израз је 
настао по аналогији с псом који тако држи реп кад хода (“Он истом 
реп на крста па оде у_бирцуз, а ти ран’ и рад’”[127]).

рг – поспрдан израз за нос (“Ласно ћеш га познат’, има рг ко водијер”).

рîс – најамна косидба за одређени постотак од покошеног жита.

рисар – особа која коси жито за рîс (в.). Обично се рисар награђивао према 
томе колико крстова пожање. Пожњевено жито повезано у снопове 
слагало се у петице (у Болману кладње), а двије петице чине крст. 

[128]

ритнит’ се – показати се у некој прилици, купити нешто неком, дати новаца 
неком и слично (“Оћел’ се садек кад жени сина ритнит’ па дат’ снај’ 
дуката!”).

рнкање – говорење кроз нос или стално накашљавање због надражаја у 
грлу.

рнкош или рнков – особа која говори кроз нос или се стално накашљава 
због надражаја у грлу.

рогуш’ти	се	–	љутити се, срдити се (“Можеш се рогуш’ти и кољуждрит’ 
кол’ко оћеш, ал’ се нећеш’ ић’ сиграт’ напољ’, већ ћеш остат’ у_соб’ 
и срицат’ слова док не научиш љуцки читат’”).

рпа – хрпа, гомила.

ручак – доручак. За ручак се у Болману каже уж’на.

ручат’ – доручковати.

ругала се руга па постала друга – каже се кад се нетко некоме због нечега 
руга, а онда он уради то исто.

ругање – надимак.

Садерко (или дједа-Садерко) – надимак Обрада - Обре Дмитрића, настао 
по томе што је исти употребљавао израз “садерка на прилику” кад је 

[127] А ти ран’ и рад’ – а ти храни стоку и ради друге мушке послове.
[128] Испричао Љубомир Коларевић из Јагодњака.
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хтио нешто рећи.[129]

саџак – троноги носач котла у коме се нешто кува обично на отвореном 
простору.

салан’це – салењаци.

сарана – сахрана; саран’ти – сахранити; саранит, -а, -о – сахрањен.

Са’_’ш доб’ти батина – наред’јо уч’тељ Војводић да свако дијете 
направи код куће ручни рад и да га сутра покаже у_шкул’. Не зна 
Јосип Марјановић шта_б’ прав’јо па се жали Дједул’, свом дјед’. 
“Инди, Бљога му, шта_ћеш се муч’ти, са’_ћ’ ја теб’ донијет’”, каже 
Дједула и оде у_подрум, донесе један вел’ки крумпијер и један мали, 
узме дрвца и забоде и’ у крумпијере. Једно_с’ ноге, друго_с’ рогов’, 
треће реп. Већи_ј’ крумпијер крава, мањи теле. У_шкул’ сва дјеца 
метнила на скамиј’ шта_с’ направла, а Јосип под скамиј’. “Ђе_ј’ 
твоје?” пита уч’тељ Јосипа. Он извади испод скамије крупмијере. 
“Ајд’ ти напољ’, са’_’ш доб’ти батина”, каже њем’ уч’тељ. Тако_ј’ 
Јосип за туђи ручни рад доб’јо батина.[130]

сатариш – болмански израз за сатараш, који се припрема тако да се прво 
исјецкани црвени лук и свјежа паприка динстају на масти или уљу, 
а онда се додаје на коцкице нарезан парадајз. Неке кухарице додају 
још и јаја или рижу.

с_чорбом крумпијера – запржена чорба с крумпиром. Фали се дједа-Војин 
Џанин как’ се најијо крумпијер-паприкаша. – Је_л’ било каког меса 
унутра? питају га. – Није! – Шта му, врага, тепаш, каж’ с_чорбом 
крумпијера!

секермештер (мађ. szekér : кола, mester : мајстор) – надзорник на пустари, 
али у жаргону и особа која заповиједа другима и при томе је превише 
строга.

секира се ко коб’ла кад преврне кола – каже се подругљиво за особу која 
се не секира кад направи неку штету.

Сентивањ – Петловац (в. Пијетловац).

сирома – сиромах.

Сједим па се једим ко Круца! – још и данас одговор на питање: “Шта 
радиш?” Прича се да је нека жена, с надимком Круца, на такво питање 
одговорила: “Сједим па се једим што ми лук у_трав’”.

[129] Према сјећању Видоје Бијелића.
[130] Према сјећању Видоје Бијелића.
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сједит’ на уш’ма – каже се кад нетко не слуша што се прича или не чује 
(или се прави да не чује) кад му нетко нешто каже (“Је_л’ ти нис’ чуо 
шта_ј’ уч’тељца диван’ла? Је_си_л’ сјед’јо на уш’ма?”).

сјеменца – сухе стабљике конопље од којих су се некад правиле ограде за 
башчу и сл.

сјест’ у шарагље – сјести на задња сједала у аутобусу па и у аутомобилу 
(в. шарагље).

скамија – школска клупа за више ђака са сједалом, наслоном и столом 
за писање. Такве клупе биле су у болманској основној школи све до 
почетка шездесетих година 20. вијека.

склипат’ – причати лажи, пуно причати о којечему (“Сам’ те слушам как’ 
цијели бож’ји дан нешт’ склипаш”).

скочањ’ти се – смрзнути се од хладноће (“Скочањ’ли смо се на тој зим’”).

скудит’ – оговарањем нанијети некоме штету или проширити о њему (или 
о њој) лош глас.

скуђ – дрвени клин дужине десетак центиметара, који се користио у игри 
скуђе (в.).

скуђа, играт’ се скуђе (или само скуђе) – некадашња игра сеоских дјечака 
и момака. Играла се дрвеним клином “скуђем”, дрвеним палицама те 
ископаним рупама у земљи.

скунатор’ти се – скупити се (“Псето се скунатор’ло на_тријем’”).

смагат’ – изаћи на_крај с нечим или неким, моћи урадити нешто (“Дај 
вам’, плат’ там’, треба то смагат’”).

с мастом леба – комад леба намазан машћу, обично осољен и опапрен.

смок – свиње које се кољу у зиму те се од њиховог меса праве кобасице 
и кулин и суше шунка, сланина и сухо месо, а све се те прерађевина 
користе цијеле идуће године. (“Ту крмач’ остав’ћемо за смок”).

соктерат’ [131] – оштро говорити, викати (“Никад га нема код_куће па му 
жена соктера и гади га”).

сокурдача – жена која ће све рећи, која ће свашта рећи, која не бира ријечи, 
“па шта буде нек буде”.

Сом у свињцу! – Лазар Вилић (рођен 1866. године) испричао је својој 
снахи Милки како је, кад је он био дијете, у Болману била велика 

[131]  Видјети напомену број 214 у поглављу “Ледари” (стр. 461).
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поплава те је однекуд “избијала црна вода” и текла од сјевера главним 
сокаком према центру села. Башче и свињци били су поплављени. 
Кад се вода повукла, у свињцу су, запетљаног у ограду обора, нашли 
великог сома.[132]

с’он’це – саонице.

с’оник – саоник, у снијегу утрт пут који се утрле с’он’це (саонице).

С оним његовим кожним! – Умро млад чојк. Иза њега остало двоје мале 
дјеце. Људ’ и жене сједе на конак’ и диване. Двије жене исто так’ 
сједе и о чем’ ће нег’ о жалости коју виде. Ал’ онда, диван по диван, 
и једна од њи’ поче: Било_ј’ то онда кад сам била млада удов’ца. 
Ишли смо копат’ кокурузе, а њива далеко, па поватал’ коње и ајд’ с_
коли’. Нарад’ли смо се и сустал’ па идемо кућ’, а ја сједим на лотри 
и уват’ла се за лијевчу да се не_б’ соридала с кола. Сам’ што нисмо 
у_сел’, ту смо крај Пландишта, и видим неки чојк се налактио на 
чобанску бат’ну, стоји и чека. Није то прошло кол’ко диваним, кад 
он мене ошину по гујци, так’ јако да_ј’ ми подеро сукњу. Кад сам ја 
скоч’ла па њем’ и оца и матер и свакојаки’ ријечи, па га питам зашт’ 
ме удар’јо! “Зато да ме пантиш док си жива”, каже он. “Зар те баш 
јако ошино да га пантиш?” пита друга жена њу, иако_ј’ вид’ла да 
около сам’ што се не смију на тај њијев диван. “Још как’ ме ошино, и 
то с оним његовим кожним!” каже ова, а сви около у_смиј.

соридат’ се – пасти.

сороват’ – добити батина; настрадати.

спајташ’ти се – спријатељити се.

Споменка, поздрав’ла те Бранка по Трефик’ – шалио се дједа-Дамјо 
са Споменком Матковић кад су она и дједа-Дамјина унука Бранка 
Колар биле дјеца. Трефика је било име кера који је ишао за њим.[133]

срајтат’ – в. прорајтат’.

срце навр’ гујце – каже се некоме тко се одмах срди (“Не смијеш му ништ’ 
казат’, ома му срце навр’ гујце”).

срчан’ца – “обла дрвена греда која спаја предњи и задњи трап кола”[134] (в. 
попуш’јо_б’ и срчан’цу).

[132] Према сјећању Јована Вилића.
[133] Испричао Видоја Бијелић.
[134] Речник српских говора Војводине.
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срдом’ца[135] – “свечана реклија”, која сприједа има “три пара дрвених 
пуцета с гајтанима”. У њене рукаве не стављају се руке, већ рукави 
стоје “одозго”. Видоја Бијелић сјећа се приче о срдом’ци и Обри 
Дмитрићу – Садерку.

- Дједа-Садерко, некад кад је бијо млад, а то_ј’ било још крајем оног 
вијека[136], бијо_ј’ стално код крмака. Чуво_ј’ крнке и није вид’јо не_
знам кол’ко свијета. Некад су сви ишли на Крижево[137] у Брњевар, 
а то_ј’ бијо вел’ки керменц, ђе_ј’ долаз’ла сва Барања, па_с’ ишли 
и сви момци из Болмана. Понове[138] Садерка његов’, добије он нову 
срдом’цу, и ајд’ на керменц. На керменцу Циган’ свирају, играју сви 
скупа и како_ј’ он знао добро играт’, увати се и он у_коло. Диван’јо_ј’ 
он послије сам како_ј’ игро у_кол’: “Уватим се ја у_коло, а до_мене 
двије Банкуше из Кишвалубе”[139] (шта он зна да_с’ то два села!), “а 
ја све онак’ ситно играм и сам кажем: Охо, охо, охо. Вруће ми под 
срдом’цом па је одријешим и кажем онима иза мене, што нис’ играл’: 
Прим’те и бацим је с леђа.” Кад се он наигро, ајд’ да опе’ загрне 
срдом’цу, а срдом’це нема. Ко зна коме_ј’ дао!

стајат’ ко проштац – каже се кад нетко стално стоји на путу и не зна се 
или неће се склонити (“Шта стојиш ту к’о проштац, склон’ се!”).

Стаљин – надимак Мите Стојковића из Дарде, који је за вријеме Другог 
свјетског рата држао бирцуз у Болману (касније Радојин бирцуз). Тада 
су у Болману тај бирцуз звали “Код Стаљина”. Надимак је наводно 
добио због тога што је једно вријеме провео у заробљеништву у 
Русији. Његовог сина Јована у Болману су звали Љова.[140]

старе стазе наново се газе – каже се кад се помириш са старом љубави.

сте! – узвик којим се заустављају коњи; вол се зауставља узвиком “сту”.

Сте! Сте! Сте, мајку ти божју! – у Болману се некад причало за човјека 
који није имао велико искуство у ћерању трактора да га је покушавао 
зауставити управо тим ријечима.

[135] Срдома – “мушки или женски капут од бијеле чохе с мотивима” (Мартин Јакшић: 
Диванимо по славонски, стр. 246).

[136] Мисли се на деветнаести (19) вијек.
[137] Крижево (14. септембар) керменц је у Брањином Врху (Брњевару). Уз болманско 

Петрово, то је био највећи керменц у Барањи, на који су – према сјећању Видоје Бијелића 
– Болманци одувијек ишли. 

[138] Понов’ти некога – купити некоме ново руво.
[139] Банкуша је становница Бана (Поповца), а не сусједног села Кишвалубе (Брањине).
[140] Према сјећању Радована и Анкице Стојановић.
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стјешчат’ се – постати тужан (“Слушам га как’ дивани па ми се баш нешт’ 

стјешчало”).

стоциљање – клизање (“Стоциља се ко дједа_Јоц’на коб’ла” – кобила није 
била поткована па се није могла попети уз клизав бент).

Сто иљада у мој џеп! – узречица коју је радо и често изговарао дједа-
Стеван Збрка[141], нарочито кад је задиркивао дјецу.

стока невезана – говори се за групу која прави неред и русвај.

стр’ота Божија! – израз за нешто страшно (“Јес’ чуо како_ј’ грм’ло ноћеске? 
– Јесам! Стр’ота Божија!”).

стровал’ти се – пасти, срушити се на нешто свом својом тежином; 
преврнути се, претурити се (“Стровал’јо се у вагаш”; “Стровал’јо 
се забот”).

струш’ти (се) – срушити (се), стровалити (се).

сту! – узвик којим се зауставља вол; коњи се заустављају узвиком “сте”.

стубокце – попут стуба, усправно.

створ’теља ти твога! – некад се тако викало на дјецу, непослушне особе и 
непослушне домаће животиње. Употребљавао се и израз “Аскурђела 
ти твога”.

субаша,	субоша – пољар.

Суљош – Кнежеви Виногради (мјесто у Барањи).

сумпорача – шибица.

сунадрт, -а, -о (в. надрт).

сустав’ти (се) – зауставити (се).

свађе – свагдје.

свитњак – комад канапа којим се подвезује доња сукња код жена.

сврби ме гујца – говори се кад се подцјењује и прекида нечији говор (“Уј, 
немој више диван’ти, сврби ме гујца од твог дивана”).

шака-бака – бубамара.

шалабазат’ – лутати, тумарати.

шарагље – помична ограда запрежних кола с предње (мале шарагље) и 
стражње стране (велике шарагље). Том се ријечју назива и стражњи 

[141] Дједа-Стеван Збрка – видјети напомену број 31 (стр. 18).
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дио запрежних кола па је отуд настао израз сјест’ у шарагље.[142]

шарена мама – некад су “дјец’ тентал’ да ће им тата довест’ шарену 
мам’”, тј. себи другу жену умјесто њихове мајке.

Шест људи, тринест луди! – описао је једном нетко свој сокак у Болману, 
који је укупно имао шест домаћина (“Сви смо луд’ за двој’цу, сам’ 
Саво за трој’цу”).

шицат’ – гађати некога лоптом или неким другим предметом (в. ушицат’).

шип’це – шибице (кутија шибица, пакло шибица).

шкатуља – кутија, обично за шип’це (в.). Неки болмански дјечаци, 
скупљајући их, играли су се таквим шкатуљама, које је производила 
осјечка творница “Драва”, јер су на њима биле етикете с различитим 
сличицама (животиње: дивље, дивљач, пасмине паса, птице, рибе; 
биљке: цвијеће, гљиве; једрењаци, бродови; саобраћајни знаци; 
градови итд.).

шклопац – мало отечено и отврдло мјесто на кожи, траг уједа инсекта и 
сл.; мјехурић на кожи, плик; пућак (в.).

шкомутат’ – говорити тихо сам за себе.

Шлавунија – болмански израз за Славонију.

шлосер – бравар.

шмрцат’ – бити лагано прехлађен; губити вријеме; радити неки непотребан 
или безначајан посао, док неки важан посао чека (“Мјесто да повата 
коње у_кола па да кренемо на њив’, он сам нешт’ шмрца по авлиј’”).

шнајдер – кројач.

шнајдер’ца – кројачица.

шондрав, -а, -о – осут пликовима; бубуљичав (“Не волим код њи’ ни сјест’ 
на стол’цу, а не узет’ нешт’ у_’ста[143], сви_с неки путњичав’ и 
шондрав’”).

шпајз – остава.

шпангла – двокрака игла за учвршћивање косе, шнала, укосница.

шпилхозне – кратке дјечије хлаче с трегерима и без ногавица.

шта се љуљаш ко Пилимпипо! – говорило се некад дјеци кад су се љуљала 

[142] Ј[ован С.] Н[едић]. Шарагље < Барањарије. “Барањски дом”, I, 9, 40 - Бели Мана-
стир, 14-16. IV. 2006.

[143] У_’ста – у уста.
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на столици или с ноге на ногу.

штерц – запржени крумпир-пире. Они који га нису вољели јести говорили 
су да се “од штерца кочи врат”.

што те не дира, не дирај га! – обично се каже за нешто остављено на 
стази или путу којим нетко треба проћи, а очигледно је да је то нетко 
ту намјерно оставио (нпр. јаје, јабуку итд.). Такве ствари не треба 
помјерати јер је можда у питању каква врачка.

штрафоват’ – дотаћи; очешати, окрзнути.

штранга – дебело уже.

штудират’ – размишљати (“Штудира ко шнајдер на_ђубрет’”).

шук – стара мјера за дуљину.

шувака – лијева рука или нога.

тако(м) ти бике бодљивога! – израз који се некада употребљавао као 
благи пријекор.

Так’ ти и треба кад нис’ ћела код_куће – реко_ј’ неки дједа из Болмана 
својој гујци док је ишо напољ’ (в.), па как’ то није мого обав’ти код_
куће, моро_ј’ неђе успут, у копривама које_с’ га жегле.

Тарда – Дарда.

тарђулаш – оставинска расправа или онај дио имовине који се добива 
након оставинске расправе. [144]

таса – тас, послужавник на коме се у цркви скупљају новчани прилози.

Тебе пустим, тебе пустим, тебе не пустим! – некада кад су се дјеца играла 
на сокаку, па кад би прелазила да се играју у авлију, дијете чија је 
авлија стало би на враташца те “пуштало” у авлију оне с којима се 
хоће играти, односно “не би пуштало” оне с којима се не жели играти 
или с којима његови родитељи не желе да се игра.

тенфат’ – пирјати, динстати (- Шта ради мама кад кува крумпијер па 
каже да тенфа? - Па каже да тенфа! - Па знам да каже да тенфа, 
ал’ шта ради? – Не знам шта ради!).[145]

Теодорска субота – Теодорова субота, субота прве недеље Часног поста, 

[144] Видјети напомену број 242 у поглављу “Ледари” (стр. 476).
[145] Испричао Видоја Бијелић.
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кад пада празник светог великомученика Теодора Тирона[146]. На 
Теодорску суботу не смије се клати кокош.[147] Осим тога, на Теодорску 
суботу (у Јагодњаку још и данас постоји такав обичај) снаше са својим 
мужевима иду код своје маме на уж’ну.

тешко жаб’ у_вод’ наћерат’ – каже се за некога кога је лако наговорити на 
нешто (“Казо_ј’ да неће више никад пит’ ракије, а чим сам га понуд’јо, 
нагно флаш’ па не скида с_уста. Тешко жаб’ у_вод’ наћерат’!”).

тиква ушчупана, а неотрешена – говорило се некад за недоказну особу. 
Уопште кад се за некога каже да је тиква, значи да је приглуп.

тирац – ветеринар.

тишљер – столар.

ти_те_Боже_знаш – без везе, без смисла (“Шта_ј’ све наговор’ла, ти_те_
Боже_знаш!”). За нешто што је урађено макар_как’, никако, без везе, 
каже се да је урађено “ти_те_Боже_знаш как’”.

То_ј’ кунст направ’ти – бил’ људ’ на вашаришту на Браскоч’, ђе_ј’ бијо 
бунар. Док су бил’ тријезни, обилаз’ли_с’ бунар јер није имо опсјека. 
Опсјек бијо од дрвета па иструо, а други нис’ направ’ли. Кад су се 
мал’ поднапил’, он’ дошли до бунара па се кладе ко ће направ’ти 
кунст, опкорач’ти бунар, скоч’ти увис, удар’ти ногом о ног’, дланом 
о длан, па опет опкорач’ти бунар. Цјетко_ј’ бијо мал’ више напит’ 
од другије и, како_ј’ бијо висок и кракат, опкорачи ласно бунар, ал’ 
кад је скоч’јо, није стиго рашир’ти ноге, већ бу у бунар па до_врата 
у_вод’.[148]

То_ј’ остало за сјеме, то вам не дам! – рекла је Милица Хорват “екипи”[149] 
која је послије Другог свјетског рата сакупљала жито по селу. По 
причи[150], “екипа” је дошла тражити остатак жита, а Милица Хорват 

[146] “Тога дана се у православним домовима кува жито као за славу. Тако се слави 
успомена на један догађај из првих вјекова хришћанства. Наиме, у вријеме римског цара 
Јулијана Апостате 362. године, када је било гоњење хришћана као у вријеме Нерона, 
нареди овај цар да се све намирнице по цариградским пијацама и радњама попршћу крвљу 
од жртвених животиња, како би се хришћани оскрнавили и не би могли да се причесте. 
Међутим, свети Теодор Тирон јави архиепископу цариградском Евдоксију да хришћани 
Цариграда не купују ништа од намирница, него да у својим домовима те недјеље кувају 
пшенично жито и мијешају са медом и то узимају умјесто хране. Хришћани тако и ураде 
и достојни се причесте у недјељу Православља Као успомену на тај догађај, у овај дан, 
домаћице кувају жито као за славу и служе своје укућане и госте који тога дана дођу у 
кућу.” (http://eparhija-gornjokarlovacka.hr/Publikacije-Sv.Sava04-L.htm)

[147] Испричала Нада Шалајић.
[148] Испричао Видоја Бијелић.
[149] Екипа – видјети опис у овом рјечнику.
[150] Испричао Никола Хорват, који се сјећа приче своје мáјке (баке) Милице Хорват.
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је узела “сикер’” и стала пред амбар и није дала “екипи” да уђе. У 
“екипи” су тад били Митар Јеличић, Иле Стојановић и други. Митар 
Јеличић је извадио пиштољ да је отјера, али она није хтјела отићи, већ 
је рекла: “Можеш ме убит’ па онда уђ’. То_ј’ остало за_сјеме, то вам 
не дам!”. Тај је пут “екипа” одустала и отишла без жита.

то, то, леба – некад су се на тај начин мамили пси да дођу кад им се хоће 
дати нешто за јело.

трајлуда – не баш паметна, најчешће женска особа (“Ал’ се повезала, ко 
трајлуда”).

трањав, -а, -о – слабог здравља, слаб (“Трањав је па брзо сустане кад 
нешт’ ради”).

трче ко на сол’ло – говорило се некад кад се негдје масовно ишло, 
као успоредба с овцама које трче на солило (“Бола уват’ла и те 
циркусанере! Откад су он’ дошли у село, сва дјеца сам’ там’ трче ко 
на сол’ло”).

трће – наопачке, натрашке, унатраг (“Баш све нешт’ иде трће. Прво_ј’ кум 
бијо болестан па нисмо могли воз’ти жито кад смо ћел’. Онда_ј’ 
пукла шиња на_коли’, па_ј’ удар’ла киша и закисла камара”).

требаће ти (или требаће му) дрвени капут – не баш умјесна примједба да 
ће некоме требати дрвени сандук, тј. да ће умријети.

треба јој (или треба му) глав’ полупат’ ко змиј’ – говорило се некад за 
особу која оговара, која је злобна или која је нешто тешко скривила.

треба јој (или треба му) подерат’ уста – говори се за некога тко не зна 
чувати тајну или се радо упушта у оговарање.

треба однијет’ и дјец’! – некад се колачи нису пекли сваки дан, а кад су се 
пеки (нпр. рускавци, колачић’ на масти, листић’ и сл.), био је обичај 
да се по један комад однесе комшинској дјеци “да нас се кадгођ 
сјете”.

трепће ко лептир на говнет’ – говорило се у Болману за некога тко 
превише трепће.

три циганске год’не – говорило се некад у Болману кад нетко некога није 
дуго видио (“Нисам те вид’јо три циганске год’не”).

три грама слађа од говнета – говорили су некад неки у Болману за 
туркињу (в.).

трнометат’ се – стално пролазити тамо-овамо и сметати другима.



                   661MALI RJE^NIK BOLMANSKOG DIVANA

трпа се ко крпа у гуј’цу – говорило се за особу која се свуда мијеша и која 
је “у сваком лонцу варјача”.

трсковац – в. бичало.

труд – израслина која израсте на “болесној” дудовој кори. Труд су 
користили чурчије за фарбање овчије коже. Осим што је таква фарба 
била бесплатна, била је и трајна. Труд, осушен једне године, сљедеће 
године могао се употријебити и за подметање паљевине. Пошто се 
потпали и остави на мјесту које се хоће запалити, труд дуго тиња и 
запали се након сат, сат и пол времена, кад је онај који ватру подметнуо 
већ одмаглио далеко.[151]

тудом латом кад прстом покажеш! – спрдање ономе тко не зна мађарски 
или кад некоме нешто није јасно.[152]

тулуман – не баш паметна и окретна особа (“Иду људ’ у шум’ и сви се 
крен’ли у_чизмама, сам’ онај мој тулуман у опанци’”).

туркиња – велика јестива бундева која се припрема тако да се прво разреже 
наполак, унутрашњост очисти од кошчица, разреже на мање комаде и 
пече у рел’. Туркиње се пеку и за бадњу вечеру.

тутор – свјетовна особа која се брине о цркви и обавља неке црквене 
послове (продаје свијеће, носи икону по селу и сл.).[153]

Твоја се јаја мунтала од регементе до регементе – Саво Поповић – 
Старчићев, зван Скутара, био је у аустроугарској војсци. Његова жена 
Гина (Анђелина) није била писмена и морала је ићи другоме да јој, 
по њеном диктату, напише писмо. Након што му је у војску послала 
пакет, послала му је и писмо. А онај коме га је диктирала, писао је 
баш онако како је она говорила. Кад је Саво добио писмо, имао је шта 
и читати: “Саво, бјате!” (“бјате” јој је било у ријечи, а умјесто гласа 
“р” изговарала је глас “ј”). “Послала сам ти јаја од Кјунке и Гјаојке, 
а твоја се јаја мунтала од регементе до регементе…”. “Бога јој 
шашавога, так’ писат’!” – казао је Саво након што је прочитао 
писмо.[154]

убардат’ – упамтити, запамтити.

у чанак ће ућерат’! – говорило се на свињаре и чобане који су своје крнке 
и овце на испашу ћерал’ на туђе њиве.

[151] Испричао Љубомир Коларевић из Јагодњака. 
[152] Видјети текст “Тудом латом” у поглављу “Ледари” (стр. 474). 
[153] Видјети напомену број 90 (стр. 46).
[154] Испричао Видоја Бијелић.
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У’ће, ал’ први који уђе ј’_ мој - рекао је Лазар Бабић – Лаца, оптант 

из мађарског дијела Барање. Кад је Мађарска војска у априлу 1941. 
године улазила у Болман из правца Мајшких Међа, Лаца је заиста 
пуцао на мађарске војнике, како је то описано у поглављу “Из 
хисторије села и Црквене општине” (стр. 192/193).

ујца – узица.

Уј, прије подне! – негдје првих година након Другог свјетског рата момци 
питају младу жену: “И_је_л’, ти ко_кад нис’ рашчупала реп’? – Та, 
доврага, нисам! – Е, садек, да можеш дозват’ оне твоје пајташе с 
којима_с’ се ондак лудала кад су бил’ ту, је_л’ би стигли рашчупат’ 
реп’ за један дан? – Уј, прије подне!” – смије се она.

улопат’ се – газећи по блату сав се упрљати.

умуждрит’ се – упрљати се око уста док се једе (“Виђ’, молим те, как’ једе, 
сва се умуждрила”).

унцут – објешењак.

упрћкат’ се – упрљати прсте или одјећу или се упрљати око уста док се 
једе (“Как’ то једеш? Сав си се упрћко”).

у пуш’ на вашар (или ић’ у пуш’ на вашар) – ићи макар_куда; ићи негдје 
узалуд; не ићи никуд; вратити се необављена посла (“Ђе сам бијо? У 
пуш’ на вашар! Шта те брига!” – “И’ћете ви у пуш’ на вашар с ти’ 
коли’”). Тако се каже и кад нетко не жели рећи гдје је ишао.

у рел’ крумпијера – крумпир у љусци сложен у рерну (или на тепсији 
уложеној у рерну) и испечен.

У Сентивањ на стан’цу – у Сентивањ (Петловац) одлазило се да би се 
путник одвезао на жељезничку станицу или да се дочека гост те да га 
се довезе у Болман. “Зашт’ ти волиш’ ић’ у Сентивањ на стан’цу?”, 
питали су дједа-Љубљена Недића. “Ко вози, ко не вози, ти увијек 
возиш!” “Е, зашт’?”, одговорио би дједа. “Кад дођем у Сентивањ на 
стан’цу, отале видим атар Илочца”, одакле је био родом, а који се 
налази преко границе, у Мађарској.

устима меди, а гујцом уједа – в. медити.

ушицат’ – погодити лоптом, обично у некадашњим дјечијим играма 
“града” или “граничара”; погодити некога неким другим предметом 
(“Не знаш се склон’ти, а не можеш утећ’, зато те првог ушицају”).

у тај ма – у тај час.
у Тарду по правду – говорило се некад у Болману; израз вјеројатно потјече 
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из времена кад је суд био у Дарди.

утепло ми се – учинило ми се.

у тепсиј’ крумпијера – крумпир изрезан на плошке, с рижом и додатком 
масти послаган у тепсију и запечен. С горње стране обично зачињен 
комадићцима сланине или кобасице.

уватит’ кајас под_реп – сваки кочијаш мора пазити да коњ не ухвати кајас 
репом јер онда иде гдје он хоће, кајас више не помаже. У пренесеном 
значењу: радити што се хоће, побјећи од нечије контроле (“Ждрепчини 
можеш метнит’ улар на_врат, ал’ ако коб’ла увати кајас под_реп, 
мож’ и попишат’ кочијаша”).[155] Осим што говори како кочијаш 
треба “ћерат’” и контролисати коње, тим изразом, као подсмијехом 
или чак спрдњом, може се описати однос између мушкарца и жене.

увретен – увис. Кад биљка израсте превише увис па јој је род слаб или га 
уопште нема, а стабљика постане тања па је вјетар лакше покида, каже 
се да је отишла увретен (“Ове год’не нећемо имат’ ништ’ кокуруза, 
сви отишли увретен, а ниђе клипа”). “Отићи увретен” значи и да 
нешто (или нетко) ништа не ваља.

Узан пут! – правдање свињара и чобана кад дио стада оде у нечију њиву те 
направи штету. Кад се газда њиве жали, чобани и свињари се правдају 
“да_с’ узан’ путев’ па не мож’ проћерат’ тол’ки чопор”. Ако се деси 
да газда и затекне свињара или чобана, овај се обично извлачи тако 
да виче на псето, кога сматра кривим за то (“Буба, богати Бубног”) 
јер није на вријеме “врат’ло” свиње или овце. Пољска штета коју 
почине чобани и свињари била је најчешћи разлог свађе у Болману. 
Једни су настојали “наран’ти” крнке или овце на тај начин да их 
“ишчерају”, тј. истјерају на Пландиште или друга мјеста гдје их могу 
нахранити без трошка. Чобан или свињар често зна “истом пустит’” 
марву на туђу њиву, а при том углавном зна чија је. Сувише је рећи 
да се углавном пушта на њиву оних сиромашнијих или оних с којима 
се нису устручавали замјерити. Било је и таквих чобана и свињара 
који су пуштали на свачије и при томе увијек имали неко лицемјерно 
оправдање (“То_ј’ добро за жито”; “Неће то ништ’ шкодит’”). 
Уколико им газда приговори: “ако_ј’ то добро, пусти на своје”, неки 
су ишли чак толико далеко да кажу: “а шта_ћ’ онда набрат’ ако 
пустим на своје”.

уж’на – ручак. За доручак се у Болману каже ручак.

уж’нат’ – ручати. У Болману глагол ручат’ значи доручковати.

[155] Испричао Видоја Бијелић.
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валд’ није! (или вал’ није) – израз којим се некад одговарало на неку, 

обично лошу вијест или догађај (“Синоћке, кад сам ишо кроз твој 
сокак, неко_ј’ напико псето на мене!” – “Валд’ није!”). Тим изразом 
могло се изражавати тобожње чуђење, а могао је бити и ироничан кад 
није био упућен с циљем да се нетко утјеши, већ да му се спрда.

валд’ није ћела (или валд’ није ћео) јест’ – објашњење које се поспрдно 
наводи као разлог зашто је човјек истукао жену (или ријетко жена 
мужа) или зашто је нетко добио батина и слично (“Дивани се да_ј’ 
опе’ добила батина од чојка. Валд’ није ћела јест’!”).

ванцага – крива сјекира с кратком држалом, тесарска сјекира, брадва, 
кесер, тесла (“Он ће отић’ на керменц макар падале ванцаге”).

вандрузија – нешто с чим се успоређује онај тко нехотице руши ствари 
око себе док пролази (“Зима_ј’ па навучем крпа на себе па кад одам, 
рушим све око себе ко вандрузија”).

ваздан – стално, непрекидно, увијек, фурт, фуртом (“Ваздан дивани”).

Веселине, дијете, не ид’ на друмове, пога’ш’ће те волове, оне бирошке 
рогате! – рекла је некада мáјка (бака) свом унуку кад су селом 
пролазили бироши (радници на пустари) с воловима подолске расе, 
какви су се некад држали у Барањи.[156]

Виђ’, исте гуске ко моје! – казала_ј’ је нека жена својој дрúг’, код које се 
нашла у другом крај’ села, кад су партизан’ однекуд донијел’ гуске и 
наћерал’ њи’ двије да и’ очупају и скувају паприкаш. Није ћела ни јест’ 
тај паприкаш (ђе ће шта од туђег, макар_шта!), а кад је дошла кућ’, 
има шта и виђет’: нема гусака!

Виђ’, ова иста ко моја сека! – казала_ј’ цура из Болмана на керменцу неђе 
у Барањ’, ђе_ј’ била са својим друштвом па наишла на свој’ “сек’” за 
коју није знала да_ј’ исто так’ на керменцу.

витле – летве или ступчићи на које је намотана слама натопљена блатом, 
од којих се на некадашњим кућама градио плафон одн. таваница (“Кад 
одаш по таван’, немој одат’ по витлама да не пропанеш, нег’ одај по 
гредама”). Витле су се правиле тако да се прво рашири дугачка слама 
(зобна, а ако ње нема, онда јечмена или шаш) и по њој разбаца блато 
(мокра мјешавина жуте земље, одн. глине и пљеве). Потом се слама, 
скупа с блатом, овије око летве или ступчића и остави да се добро 
осуши. Суве витле су се постављале између греда (удаљених мање од 
метра), густо једна до друге, тако да су се крајеви витли углављивали 

[156] Испричао Видоја Бијелић.
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у жљебове на гредама или постављали на летве пришивене на греде. 
Удубљења између витли испуњавала су се блатом, а кад би се све 
осушило, површина би се мазала финијим слојем блата и с доње и с 
горње стране. С доње стране би се касније још и кречило.

воден’ца – млин (без обзира на погон).

водијер – рог од говечета или метална посуда сличног облика, напуњена 
најмање допола водом, коју косци носе за појасом и у њој држе 
гладал’цу за оштрење косе.

вок – в. фок.

воргов (негдје и форгов) – метални или дрвени дио улара, захваљујући 
коме се улар не уврће; окретљиви зглоб на ланцу.

воз – сијено, клеја, снопови жита, слама или кукурузовина високо 
натоварени на запрежна кола или платон, у новије вријеме и на 
тракторску приколицу или камион.

воздун’ти – ударити; ошамарити (в. Не’ш отић’ јалов!).

врагов’ је (или врагов’ га) тргају – каже се кад је нетко нестрпљив и то 
јавно показује.

вранац и вран’ца – коњ и кобила црне длаке. Ишо Цветко Бошњак – 
Бургија на вашар у Шлавуниј’. Ћера он полак’ коње и код неког села 
пролази крај баре. Види он пачић’ пливају по вод’. А квочка квоца око 
баре и зове и’ да изађу, али он’ неће напољ’. Ту крај баре стоји и 
снајка и кад је вид’ла да он’ неће напољ’, она задигне сукњу и гармуца 
за пачић’ма по тој вод’ да и’ ишћера из воде. Цветко то гледа и не 
мож’ бит’ да сам’ так’ прође, а да јој нешт’ не каже: “Снајка, ти 
рано напајаш вран’цу”, викну он њоз’. “Да_с’ ти ручо оно што_ј’ 
вран’ца, и т_иб’ бијо жедан”, одбруси њем’ снајка.

вратат’ – пасти и сломити врат.

Вратоломије – некад се у Болману тако називао дан светих апостола 
Вартоломеја и Варнаве, који се слави 24. јуна по новом календару. 
По народном вјеровању, на тај дан се није смјело пењати на дрво.[157]

вућ’ гујцом за_нос – израз којим се описује “случај” кад нетко неког 
искориштава и непримјетно му намеће своју вољу, обично се мисли 
кад жена искориштава мушкарца (или мушкарце), а да то они не виде 
и не осјећају (“Вуче и’ гујцом за нос”).

забаврљат’ се – забавити се неким послом па заборавити на нешто.
[157] Испричао Видоја Бијелић.
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забот – забат, трокутасти дио зида на бочним завршецима крова; често с 

мањим округлим или правокутним отвором, кроз који струји зрак на 
таван.

зацркнит’ – остати негдје дуго, заспати на неприкладном мјесту (“Немој 
да зацркнеш неђе, дођ’ ома кућ’”).

зај’дно – заједно (“Гледам да платим све рачуне зај’дно кад добијем 
пензиј’”).

заколијенчит’ – свезати магарцу улар за ноге како не би пред овацама ишао 
пребрзо или како не би побјегао. Такођер: спријечити некога хода 
около (“Сам’ одаш по_сел’ , треба те заколијенчит’ ко магарца”).

закренџа – безобразна, некултурна или не превише паметна жена.
замотан’це – поховане шните леба.
заошен’ти се – окренути се, помјерити се лијево или десно; обично се 

употребљава кад двоје носе неку ствар па једно “командује” другоме 
(“Заошен’ се, немој да асталом открњиш зид”).

запауч’ти – кроз задње точкове запрежних кола провући мотку како би се 
онемогућило окретање тошкова и тиме кочило или закочило кретање 
кола.

Зашто_с’ у Болман’ разбацане куће? – питала је Цветинка Петловац 
свог дједу Милана Купинића (1870-1945), кад је с оцем из Дарде 
доселила код дједе у Болман. Дједа јој је одговорио: “Кадгођ, кад су 
стари људ’ ћел’ прав’ти кућ’, скин’ли_с’ шешир с главе и итнил’ га 
увис. Там’ ђе шешир пане, там’ су прав’ли кућ’”.

заузет ко пијето кад се жито реди – каже се кад се нетко прави да има 
пуно посла (в. редит’ жито).

за вријеме Маџара – у току Другог свјетског рата док је Барања била под 
мађарском окупацијом.

зазјават’ – ходати без обавеза и циља, скитати се, обично по селу или 
атару, по другим селима итд.

зјакаст, -а, -о – тупав, сметен.
Знаш ти шта_ј’ то ошкост? – знали су некад питати дјецу у Болману. 

Анкица Стојановић, рођена Бојанин, сјећа се ријечи свог рођака 
Стевана - Стеве Бојанина[158]: Ошкост значи: хоћеш ли косити?

зубача – вишегодишња зељаста коровска биљка која се врло брзо шири 
(“На њив’ ђе_ј’ зубача сијала се кудеља, која угуши зубач’”).[159]

[158] Стеван Бојанин (1927-1997) – видјети његову биографију у поглављу “Познати 
Болманци” (стр. 560).

[159] Према причи Видоје Бијелића.
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звон’ти паорски – каже се кад црквена звона, приликом оглашавања 
умрлог или умрле, звоне гласно (“кол’ко гођ’ мож’) и дуго, кад се 
чују сва звона.

звоњава црквених звона – чак и кад се није ишло у цркву, у појединим 
болманским кућама није се радило – или се бар нису радили одређени 
послови – док звони црквено звоно за вријеме литургије. То је важило 
за “треће” звоно које позива на литургију, звона кад се “чита апостол” 
и звона на “Тројство”. Тога се обичаја Видоја Бијелић држи и данас.
Осим као позив за долазак у цркву, звоно је оглашавало умрле: два 
пута велико звоно за жене, три пута за мушкарце, мало звоно за 
дјецу. На опијело звоно звони кад свештеник креће од куће према 
кући умрле особе коју ће сахранити. По том звону знају сви да морају 
кренути на сахрану ако желе стићи на вријеме, прије него што дође 
свештеник. Но, ако иду нпр. из Горњанског сокака у Париз, не могу 
чекати да звони на опијело, већ морају кренути раније. Звоно звони 
и на испраћај кад умрлу особу носе према гробљу. Сви који нису на 
сахрани могу чути то звоно и бар скинути капу и рећи: “Боже прости, 
бијо_ј’ добар (или била_ј’ добра)”.
Звоно на вечерње звони у четири сата поподне (зими у три сата) и 
како некад није било сатова, то је значило да тамо гдје нема никога 
код куће, гдје су сви на послу у атару, нетко мора, обично домаћица, 
кренути кући да дочека чордаша и помузе краву, спреми квочку и 
пилиће, нахрани стоку и скуха вечеру. “Кад вечерње звони, спремајте 
се у швапски атар ић’ краст’, а кад уј’тру три сата звони, бјеж’те, 
уватиће вас”, шалило се некад. Звоно ујутро у три сата звони да 
домаћини могу устати и нахранити коње да би се могло стићи на 
вријеме на посао. Сат на звонику болманске цркве некад је откуцавао 
сваки пуни сати, пола сата и фертаљ, али то су могли чути само они 
најближи цркви.

женски Петко – “мушкарац сувише близак женама, који се воли бавити 
претежно женским пословима”[160] (“Женски Петко ко Дудула мућак”).

жуљат’ трав’ – стругајући мотиком по земљи резати траву у авлиј’ или 
пред_авлијом (тј. на сокаку). Некад се у Болману сматрало да у 
дворишту – авлији и пред_авлијом не смије бити траве, зато је треба 
“жуљат’”. Чак се некад и у сватовима, кад је млада одлазила из 
родитељске куће, овако пјевало у ритму бећарца: “Мила мајко, оде 
ти једина, остаће ти пред кућом ледина”.

[160] Женски Петко – Хрватски језични портал (http://hjp.srce.hr), под ријечју “жен-
ски”.
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O SLIKAMA
Slika na prvoj stranici korica – Crkva i Dom kulture Bolman, snimljeni 2006. 

godine. Na sredini četiri slike iz života Bolmana (počasna straža na 
spomeniku pred Zadrugom, đurđevska litija, starci na klupi, Novi Bolman). 
Sjene nad selom: Kristina Kupinić i Marko Bojanin. Ideja Jovan M.Nedić, 
izradio Milan Drača. 

Slika na zadnjoj stranici korica – Panorama Bolmana slikana s crkvenog tornja 
u septembru 1915. godine. Snimio Stanojе Bojanin. Iz albuma porodice 
Bojanin, Beograd.

Iz historije sela i Crkvene opštine

Slika 1 – Hram svetih apostola Petra i Pavla (Bolman, 1941-43), prvobitni izgled 
prije rušenja 1945. godine. U pozadini škola i spomenik mađarskoj vojsci, 
desno ćošak Velikog bircuza. S razglednice Bolmana koju je dao izraditi 
Stanoja Bojanin, trgovac iz Bolmana. Iz albuma porodice Stojanović, 
Bolman.

Slika 2 – Katolička crkva i Bogdin bircuz (Bolman, 1941-43). S razglednice 
Bolmana, kao kod slike 1.

Slika 3 – Nacrt Hrama sv. Petra i Pavla u Bolmanu, iz izdanja Gavrilović, Slavko 
– Jakšić, Ivan, Građa o pravoslavnim crkvama Karlovačke mitropolije 
XVIII veka, str. 163.

Slika 4 – Templo u Hramu – stari ikonostas (Bolman, 1942). S lijeve strane vidi 
se ikona sv. Nikole. Iz arhive Crkvene opštine i parohije bolmanske.

Slika 5 – Rukopis Lazara Popovića u maticama umrlih 1795. godine. Iz arhive 
Crkvene opštine i parohije bolmanske.

Slika 6 – Potpis Stefana Popovića u maticama umrlih 1818. godine. Iz arhive 
Crkvene opštine i parohije bolmanske.

Slika 7 – Potpis Prokopija Stankovića iz 1844. godine. Iz arhive Crkvene opštine 
i parohije bolmanske.

Slika 8 – Potpis Jovana Gojkovića. Iz arhive Crkvene opštine i parohije 
bolmanske.

Slika 9 – Upis u knjigu umrlih Jovana Gojkovića i potpisi sveštenika koji su ga 
sahranili. Iz arhive Crkvene opštine i parohije bolmanske.

Slika 10 – Đurđevska litija (Bolman, 1952) [1]. Slijeva nadesno: Slavko 

[1] Ista ova fotografi ja objavljena je i u knjizi  Ista ova fotografija objavljena je i u knjizi Milana Dvornića Oj Vidovo, Vidovo (str. 180), 
ali s pogrešnim opisom: “Litija na zavjetni dan, Bolman, oko 1956. godine”.
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Mijatović, Lazo Kozić, djeca: Radoslav Zdjelarović, Vidoja Radojčić, 
Miomir Kovačević, Milorad Đurić, Ranko Janković (nosi litiju), 
Mladen Novaković, Vidoja Bijelić (nosi zvonce), Petar Bolmanac, Savo 
Zundanović, Nikola Bojanin, Milenko Bijelić, sveštenik Milorad Mihajlov, 
Branko Radišić, Mile Bijelić, Jelena Kuveždanin, Soka Dmitrić. Iz albuma 
porodice Bijelić, Bolman.

Slika 11 – Vlade Bijelić. Iz albuma porodice Janković, Bolman.

Slika 12 – Milorad Bojanin s momcima iz Bolmana. Slijeva nadesno stoje: 
Živojin Lačanin, Branko Kolar, nepoznati, Milorad Bojanin. Iz albuma 
porodice Lačanin, Bolman.

Slika 13 – Nikola Bojanin – Isajlov i Milan Nedić (Bolman, Bogojavljenje, 
1981). Bojanin je bio dugogodišnji pojac u bolmanskoj crkvi, a Milan 
Nedić, bolmanski odžačar, otac je autora ove knjige. Snimio Jovan M. 
Nedić.

Slika 14 – Pavle Stajić i Branislav Stojković, ophod oko crkve (Bolman, 1979-
80). Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 15 – Svetozar Bolmanac, dugogodišnji bolmanski zvonar (u Hramu na 
Svetog Savu, 1981). Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 16 – Episkopi Lukijan i Vasilije s porodicom Vidoje Bijelića. Slijeva 
nadesno: Vidoja Bijelić, predsjednik Crkvene opštine Bolman, Njegovo 
preosveštenstvo pravoslavni episkop osječkopoljski i baranjski gospodin 
gospodin Lukijan, Vidojina supruga Spomenka Bijelić, Njegovo 
preosveštenstvo pravoslavni episkop zvorničko-tuzlanski gospodin 
gospodin Vasilije, Vidojin sin Duško Bijelić. Iz albuma porodice Bijelić, 
Bolman.

Slika 17 – Hram u izgradnji (Bolman, 1960). Iz albuma porodice Dorić, Bolman.

Slika 18 – Litija pred južnim vratima Hrama (Bolman, 1967). Iz albuma porodice 
Nedić, Bolman.

Slika 19 – Spomenik Stanku Dobrokesu, groblje u Bolmanu. Jedan od rijetkih 
spomenika iz tog vremena na kom je vidljiv natpis: “Zdje počivaet rab 
božij Stanko Dobrokesac, poživje 45 ljet…” Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 20 – Zgrada škole u Bolmanu (1941-43). Podignuta je 1900. godine. Ispred 
škole desno spomenik s mađarskom državnom zastavom (srušen nakon II. 
svjetskog rata). Lijevo ulaz u crkvenu portu. Slika sa stare razglednice. Iz 
albuma porodice Stojanović, Bolman.

Slika 21 – Učitelj Sima Tomović s razredom (Bolman, oko 1930). Iz albuma 
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porodice Nedić, Bolman.

Slika 22 – Učiteljica s djecom (Bolman, 1932). Prva s lijevo stoji Jelena Dmitrić. 
Iz albuma porodice Bijelić, Bolman.

Slika 23 – Učitelji Đula i Marica Kontler s djecom (Bolman, 1942). Prema 
sjećanju Ankice Stojanović na slici su:

(donji red, slijeva nadesno) nepoznati, Đoko Janković, Boško Babić, 
Stojan Marković, Josip Marjanović – Pergin, nep., Brane Dobrokes – 
Ruža, nep., nep., Ranko Janković, nep., nep.;

(drugi red odozdo) nep., Verica Bojanin, Ankica Dobrokes – Paj’na, nep., 
Duška Dobrokes, Nada Dobrokes – Bandik’na, Slavka Bošnjak, nep., 
Milica Bijelić, Nevena Janković, nep., Slavka Novaković iz Karaševa, 
nep., Ljuba Bijelić – Kescina, Ankica Bošnjak, Dara Novaković;

(treći red odozdo) Milena Janković, Velinka Mijatović, ? Marković, 
nep., Velinka Preradović, Vera Bošnjak, Jelena Kuveždanin – Lela, Soka 
Marjanović, Nada Lalić, Ljeposava Popović, Dušanka Nedić, Milica 
Hadnađ;

(gornji red) Ignjatija Horvat, Ranko Dmitrić, Vlade Ljubojević, Milan 
Nedić, Radivoj Bijelić, nep., Slavko Sarkanjac, Milovan Stojanović, 
Mladen Novaković, nep., Sreto Popović, Panto Janković, Branko 
Kuveždanin, Milorad Kuveždanin. Iz albuma porodice Nedić, Bolman.

Slika 24 – Učiteljica Sofija Mrazovski s učenicima (Bolman, oko 1950). Iz 
albuma porodice Bijelić, Bolman.

Slika 25 – Učiteljica Persida Boršocki s razredom (Bolman, 1936-1937). Iz 
albuma porodice Dorić, Bolman.

Slika 26 – Posveta učiteljice Perside Boršocki Romanu Doriću: “Romane, neka 
Ti moji saveti budu učitelji u tvome životu. Tvoja učiteljica Persida” 
(Bolman, 1936-37). Poleđina slike 25.

Slika 27 – Razred s cvijećem (Bolman, 1963-64). Iz albuma porodice Dorić, 
Bolman.

Slika 28 – Stanoja, Živana i Gavre Bojanin (Petrovo, 1905). Iz albuma porodice 
Bojanin, Beograd.

Slika 29 – Miloš Manojlović, jedan od solunskih dobrovoljaca iz Bolmana, u 
uniformi Srpske vojske i s ordenom. Slika s nadgrobnog spomenika na 
groblju u Bolmanu.

Slika 30 – Protojerej Pantelejmon – Panto Horvat, paroh bolmanski, 1893-1940. 
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Slika iz kapelice na groblju u Bolmanu.

Slika 31 – Branko – Branoja Bojanin, Paja Dobrokes i učitelj Boro Petrović 
(Bolman, oko 1925). Iz albuma porodice Stojanović, Bolman.

Slika 32 – Božo Bojanin – Matijin, dugogodišnji predsjednik Crkvene opštine 
Bolman.

Slika 33 – Nikola Horvat. Iz albuma porodice Horvat iz Bolmana.

Slika 34 – Slavka Dorić (r. Bojanin) i Stanoja Bojanin – Matijin (oko 1920). 
Stanoja je bio bolmanski trgovac. Iz albuma porodice Dorić, Bolman.

Slika 35 – Bogojavljenje 1981. u Bolmanu. Slijeva nadesno: Radoslav Mijatović, 
Milan Dobrokes (u prvom redu), Milić Bojanin (predsjednik CO 1999-
2007), Božidar Jakić (u prvom redu; dugogodišnji blagajnik CO), Čedo 
Novaković, Vidoja Bijelić (tada pa sve do 1997. godine predsjednik CO), 
Jovan Popović. Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 36 – Bojaninov dućan (1940-ih godina). S razglednice Bolmana koju je 
dao izraditi Stanoja Bojanin, trgovac iz Bolmana. Iz albuma porodice 
Stojanović, Bolman.

Slika 37 – Stari ikonostas u Hramu (Bolman, 1942). Jedna od dvije sačuvane 
fotografije starog ikonostasa. Iz arhive Crkvene opštine i parohije 
bolmanske.

Slika 38 – Jovan – Jovo Bojanin. Iz albuma porodice Bojanin, Bolman.

Slika 39 – Pred obnovljenim Hramom nakon liturgije (Bolman, 1960). Iz albuma 
porodice Nedić, Bolman.

Slika 40 – Rezervisti Kraljevske jugoslovenske vojske; treći slijeva stoji Jovan 
– Jovo Nedić (prije 1941). Iz albuma porodice Novaković, Bolman.

Slika 41 – Miladin Janković – Pušaka (Bolman, prije 1941). Isječak sa slike 
porodice Horvat, Bolman.

Slika 42 – Nadgrobni spomenici poginulim mađarskim vojnicima prilikom 
ulaska u Bolman 1941, na groblju u Bolmanu. Snimljeno 2008. godine.

Slika 43 – Porodica Prokić iz Bolmana (1928): Lina, Vukica i Đuka Prokić. Iz 
albuma porodice Prokić, Bolman.

Slika 44 – Jovan – Jovo Nedić sa sinom Stevanom i ženom Vukosavom – Vukom 
(drumarska kuća kod Belog Manastira, prije 1937). Jovo je stradao u 
Drugom svjetskom ratu (v. “Sudbina Jove drumara” u potpoglavlju “Za 
vrijeme rata”, str. 199-200, i napomenu broj 59 na 375. stranici). Iz albuma 
porodice Novaković, Bolman.
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Slika 45 – Partizanske jedinice u Bolmanu (kasna jesen 1944); na konju desno 

Živko Prokić. Iz albuma porodice Prokić, Bolman.

Slika 46 – Milorad Nedić (1928-1944); slika iz 1943. godine. Poginuo je kao 
borac 7. vojvođanske brigade 11. XII. 1944. Iz albuma porodice Nedić, 
Bolman.

Slika 47 – Vidoja – Vico Kovačević s vatrogascima iz Bolmana (1962). Slijeva 
nadesno: Milan Štučić, Milan Nedić, Stevo Narančić, nep., Živko Mrđa, 
Vidoja Kovačević, nep., Drago Jeličić, Vojin Stojković. Iz albuma porodice 
Nedić, Bolman.

Slika 48 – Reljef s natpisom na oštećenom Spomeniku (2008). Snimio Jovan 
M. Nedić.

Slika 49 – S otkrivanja Spomenika (Bolman, 1951). Slijeva nadesno: Milan 
Jeličić, Mile Zdjelarović, Radomir Dvornić. Djevojke: Milena, Jovanka, 
Mara, Ljilja. Iz albuma porodice Stojanović, Bolman.

Slika 50 – Bolmanski spomenik.

Slika 51 – Borac na vrhu Spomenika (mart 2008), djelo kipara Nikole Kečanina. 
Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 52 – Spomenik s imenima palih boraca u NOR-u iz Bolmana i Majških 
Međa (mart 2008), u parku u Bolmanu. Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 53 – Vidoja – Vico Kovačević i omladina u narodnim nošnjama spremaju 
se za doček Koste Nađa (Bolman, 1985), komandanta III. armije; proslava 
40-godišnjice Bolmanske bitke. Iz albuma porodice Popović, Bolman.

Slika 54 – Fuko[2], Stanoja Dobrokes i Stevo Manojlović u Bolmanu (godina 
nepoznata). Iz albuma porodice Prokić, Bolman.

Slika 55 – Delegacija antifašističkih boraca polaže vijenac na oštećeni Spomenik 
(Bolman, marta 2008); slijeva Radovan Stojanović. Snimio Jovan M. 
Nedić.

Slika 56 – Smiljan Petrović i Stanoja Simić sviraju Vidoji – Vici Kovačeviću i 
društvu u bircuzu. Slijeva nadesno: Smiljan Petrović (stoji), Stanoja Simić, 
nepoznati, Vidoja –Vico Kovačević, Stanoja Dobrokes – Šentro (sjedi do 
njega), ostali nepoznati. Iz albuma porodice Popović, Bolman.

Slika 57 – Folklor pred Zadrugom (Bolman, 1965). Slijeva nadesno: Ljubica 
Cvijanović, Jelica Lazić (Majške Međe), Borivoj Vilić, Ljubica Popović, 
Stevan Dmitrić, učiteljica Gena Ilijev, Vidoja Bijelić, Ruža Balog, Jovica 

[2] Usp. potpoglavlje “ Usp. potpoglavlje “На згаришту – рат и Болманска битка по Летопису” (str. 221-
227).
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Đekić, Jovanka Đekić, Dušan Kuveždanin, Milena Kerkez, Petar Bijelić, 
Rada Vuković, Dušan Popović; (čuče) Branko Petrović i Milan Jeličić. Iz 
albuma porodice Marjanović, Bolman.

Slika 58 – Bolmanci na skeli prilikom popravka Hrama (1960). Iz albuma 
porodice Stojanović, Bolman.

Slika 59 – Momci iz Bolmana spremaju se za doček episkopa bačkog Nikanora 
(1960). Slijeva nadesno: Dušan Dobrokes (stoji), (na konjima) Savo 
Janković, Vidoja Bijelić, Boško Mijatović, Milorad Vučić, Duško 
Preradović, Milorad Đurić, Tihomir Stojanović (stoji). Iz albuma porodice 
Bijelić, Bolman.

Slika 60 – Momci na konjima prate episkopa bačkog Nikanora (Bolman, 1960). 
Iz albuma porodice Lačanin, Bolman.

Slika 61 – Radomir Vuković – Pukela. Iz albuma porodice Stojanović, Bolman.

Slika 62 – Doček episkopa bačkog Nikanora (Bolman, 1962).

Slika 63 – Doček episkopa bačkog Nikanora (Bolman, 1962). Iz albuma porodice 
Nedić, Bolman.

Slika 64 – Episkop bački Nikanor osvećuje Hram. Iz albuma porodice Prokić, 
Bolman.

Slika 65 – Osvećenje Hrama (Petrovo, 1960). Slijeva nadesno: Branka Marković, 
nep., nep., Milenko Marković, Željko Drenovac (nosi zvonce).

Slika 66 – Litija oko Hrama za Petrovo (70-ih godina 20. vijeka). Slijeva 
nadesno: Čedo Novaković (nosi koljivo), Milan Nedić, Milovan Bolmanac 
(nosi kolač).

Slika 67 – Vjernici u dvorištu katoličke crkve u Bolmanu (prije 1960. godine). 
U sredini: Josip – Joško Everle i Anka Everle (r. Kovačević). Iz albuma 
porodice Everle, Bolman.

Slika 68 – Katolici iz Bolmana (oko 1970). Iz albuma porodice Everle, Bolman.

Slika 69 – Obitelj Matković, Hrvati-Šokci iz Bolmana (1915). Slijeva nadesno: 
Mara Matković, Maca Matković (umrla s 15 ili 16 godina nedugo nakon 
slikanja), Mito Matković, Đuro Matković. Iz albuma porodice Bijelić, 
Bolman.

Slika 70 – Anna Ringert (1919-1938), Njemica iz Novog Bolmana.

Jedva vidljivim slovima na njenom nadgrobnom spomeniku na bolmanskom 
groblju piše:

“Hier Ruher Anna Ringert geb. 4. II 1919. gest. 4. VII 1938. Ruhe Sanft
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Zu schmerzlich war für dein scheiden zu bit ter dein zu früher Tod. Doch 
du bist herein von Leiden befreit von jeder Erdennot.“

U slobodnom prijevodu (prevela Tijana Nedić) to znači: Previše bolno za 
nas bilo je razdvajanje s tobom. Previše gorka tvoja prerana smrt. No, sad 
si oslobođena svake patnje, oslobođena svake zemaljske nevolje.

Slika 71 – Odbrana od poplave pred romskim naseljem (1965). Iz albuma 
porodice Stojanović, Bolman.

Slika 72 – Romsko naselje (1965). Iz albuma porodice Stojanović, Bolman.

Slika 73 – Novi Bolman. Iz albuma porodice Marjanović, Bolman.

Slika 74 – Svatovska kolona prolazi kroz Novi Bolman. Iz albuma porodice 
Marjanović, Bolman.

Slika 75 – Milisav Dulić s društvom (Majške Međe, 1937). Iz albuma porodice 
Dulić, Majške Međe.

Slika 76 – Darinka Ljubojević i Vasilija Buljanović (Majške Međe, nakon 1920). 
Iz albuma porodice Dulić, Majške Međe.

Slika 77 – Đoko Miodragović i Boško Dulić na kolima (Majške Međe, Ulica 
Marka Oreškovića, 1968). Sa strane stoji Milenko Vučić. Iz albuma 
porodice Dulić, Majške Međe.

Slika 78 – Miroljub Cicak na sokaku u Majškim Međama. Iz albuma porodice 
Cicak, Majške Međe.

Slika 79 – Vožnja kukuruzovine (Majške Međe, 1966). Na kolima Boško Dulić 
i Đoko Miodragović na ulazu u Majške Međe, u Ulicu Jovana Jovanovića 
Zmaja. U pozadini se vide kuće Maksima Buljanovića, Pubike Petera i 
Pere Darašca, koje – osim Pubikine – više ne postoje. Iz album porodice 
Dulić, Majške Međe.

Slika 80 – Boško Dulić i pas Filir (Majške Međe, 1962), u pozadini škola i 
velika štala. Iz albuma porodice Dulić, Majške Međe.

Slika 81 – Milka Dulić i pas Greta pred kućom u Majškim Međama (Ulica 
Marka Oreškovića, 1967). Iz albuma porodice Dulić, Majške Međe.

Slika 82 – Kucanje čašama (Majške Međe, prije 1972). Slijeva nadesno: Milutin 
– Mile Bokonja – Bokonjoš, Bore Marković – Gura i Stanoja Simić s 
harmonikom. Iz albuma porodice Popović, Bolman.
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Bolman je bio Bolman

Slika 83 – Vidoja Bijelić, Milan Nedić i Milan Dobrokes – Bato dolaze u crkvu 
(Bolman, 1989. godine); iza njih se u pozadini vidi Bijelićeva lipa i 
nekadašnja Pepkina kuća. Iz albuma porodice Bijelić, Bolman.

Slika 84 – Djeca iz Bolmana u “svečanom ruv’” (1910); lijevo Jovo Dorić. Iz 
albuma porodice Dorić, Bolman.

Slika 85 – Dušan Bijelić s društvom (Bolman, 1938. godine). Slijeva nadesno: 
Milica Sarkanjac, Soka Bojanin, Jovo Janković, Dušan Bijelić. Iz albuma 
porodice Bijelić, Bolman.

Slika 86 – Mile Bijelić – Pincika i Soka Bijelić (Bolman, prije 1940). Iz albuma 
porodice Bijelić, Bolman.

Slika 87 – Baranjska familija (Bolman, oko 1920). Iz albuma porodice Lačanin, 
Bolman.

Slika 88 – “Z_astalom pred_kućom” kod porodice Janić u Bolmanu. Iz albuma 
porodice Everle, Bolman.

Slika 89 – Damjan – Damjo Kolar, 1876-1949. (snimljeno prije 1900). S 
nadgrobnog spomenika presnimio Jovan M. Nedić.

Slika 90 – Latinka, Savo iz Darde i Smilja (Bolman, 1918). Iz albuma porodice 
Nedić, Bolman.

Slika 91 – Petar Dmitrić – Pero Zuban, 1888-1965. (snimljeno prije 1918). Iz 
albuma porodice Dobrokes, Bolman.

Slika 92 – Djevojke i djeca u Bolmanu (1938-39). Iz albuma porodice Nedić, 
Bolman.

Slika 93 – Darinka (kći Luke Jankovića) i Saveta Miodragović s djetetom 
(Bolman, 1933). Iz albuma porodice Miodragović, Bolman.

Slika 94 – “Kadgođ u_Bolman’” (prije 1940). Ankica Stojanović prepoznaje 
neke osobe na slici: (“z_astalom”) Mile Zdjelarović – Frnjo, Jovan Dadić, 
Milenko Marković, Stanoja Dobrokes – Šentro, Petar Stojanović – Bracika. 
Slijeva nadesno: Ljubica Vasiljević (treća slijeva), Desanka Lukačević, 
Omerka Subotić, nepoznata, Jelena Kolar – Kićoševa, Milica Stojković 
– Uric’na, Smiljan Petrović (s violinom). Iza Milice Stojković vidi se 
Milorad Bojanin – Toškalo, iza Smiljana Petrovića Živko Prokić. Krajnje 
desno je Jovan Bijelić – Sosa. Iz albuma porodice Marković, Bolman.

Slika 95 – “Svinjar i njegov ker čuvaju krnke” (Bolman, 1955-1960). Iz albuma 
porodice Lačanin, Bolman.
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Slika 96 – Pred Šentrinim bircuzom (Bolman, oko 1960). Iz albuma porodice 

Dorić, Bolman.

Slika 97 – Boško Dulić “ćera” ovce na pašu (Majške Međe, prije 1970). Iz 
albuma porodice Dulić, Majške Međe.

Slika 98 – Ljeposava i Milenko Marković iz Bolmana (oko 1941). Iz albuma 
porodice Marković, Bolman.

Slika 99 – U vrsti pred Mjesnom zajednicom (Bolman, 1977). Tadašnji 
predsjednik Mjesne zajednice Bolman Živko Mrđa postrojava drugarice 
i drugove iz Bolmana, vjerovatno povodom akcije Ništa nas ne smije 
iznenaditi. Slijeva nadesno: Živko Mrđa, Obrad Jeličić (okrenut leđima), 
Milena Marinković, nepoznata, Rada Milojević, Mira Mitrović, Jovanka 
Šarac, Ljubica Horvat, Mladen Novaković – Kurza, Ljudevit – Lajoš 
Sukić, Rajko Mrđa, Božidar Jakić, Milan Nedić – Odžačar. Snimio Jovan 
M. Nedić.

Slika 100 – Djevojke i momci iz Bolmana (oko 1935). Lijevo Ljeposava Grujić, 
sjedi Milorad Bojanin. Iz albuma porodice Marković, Bolman.

Slika 101 – Momci i djevojke nose vijence na sahrani (Bolman, 1962). U prvom 
redu su Radomir Bijelić – Fisar (lijevo) i Savo Janković – Klapac (1941-
2002). Drugi vijenac nose Spomenka Matković, kasnije udana Bijelić 
(1941-2005) i Justina – Juca Dobrokes. Iz albuma porodice Bijelić, 
Bolman.

Slika 102 – Bolmanci umrli kao vojnici. Lijevo Todor Opančar (1893-1916) 
“koji je poginuo junački” (natpis sa spomenika na groblju), desno David 
Janković (1896-1920) iz Bolmana Slike s nadgrobnih spomenika presnimio 
Jovan M. Nedić.

Slika 103 – Savo Manojlović (prvi zdesna) sa starcima na klupi pred djeda-
Mirkovom kujnicom, na ulazu u Isajlov sokak (Bolman, oko 1950). Slijeva 
nadesno: Savo Stojanović – Debeljkov, Mirko Bojanin, Stanoja Bojanin 
(stariji), Glišo – Glišica Bošnjak, Savo Manojlović (posilni vojvode 
Putnika u I. svjetskom ratu). Iz albuma porodice Prokić, Bolman.

Slika 104 – Cjetko i njegov Luka (Bolman, oko 1938). Lijevo: Cvjetko (Cjetko) 
Janković – Sumo (1893-1960) i njegova kći Vidosava – Vida (1925-1933) 
umrla kao učenica prvog razreda osnovne škole; desno: njegov otac Luka 
Janković (1869-1948). Iz albuma porodice Miodragović, Bolman.

Slika 105 – Đoko Janković – Dandara (desno) s komšilukom na sokaku 
(Bolman, prije 1980). Slijeva nadesno: Milenko Gazdić, Milan Štučić, 
Đoko Janković. Iz albuma porodice Stojanović, Bolman.
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Slika 106 – Pred bircuzom Bogdana – Bogde Dorića (Bolman, 1940. godine). 
Prethodni vlasnik bio je Milorad – Braco Mišljenović. Iz albuma porodice 
Stojanović, Beli Manastir.

Slika 107 – Momci iz Bolmana: Đorđe Janković – Đoko, sin Luke i brat Cvjetka 
Jankovića i nepoznati (oko 1920). Iz albuma porodice Miodragović, 
Bolman.

Slika 108 – Ljeposava Radišić (1899-193?), kći Živana Vaj’nog. Slika s 
nadgrobnog spomenika. Presnimio Jovan M. Nedić.

Slika 109 – Odjeća između dva svjetska rata; na slici porodica Miodragović iz 
Bolmana. Slijeva nadesno: Darinka, Jelena i Vojin Miodragović. Slika iz 
albuma porodice Miodragović.

Slika 110 – Pogled iz bašče Zorke Sum’ne na sokak koji vodi “od druma do 
Jezera” (tj. na Ulicu Vuka Karadžića). Iz albuma porodice Stojanović, 
Bolman.

Slika 111 – Mile Janković – Banski (stoji prvi slijeva) i Josip – Joško Everle 
– Everla (do njega) s momcima iz Bolmana (1952-53). Slijeva nadesno 
stoje: Mile Janković – Banski, Josip – Joško Everle, Milenko Janković 
– Čonka, Stevan Stanković – Keka, Željko Drenovac, Dragan Ivančević – 
Krakalca; (čuče) Panto Janković – Dandara, Ranko Janković. Iz albuma 
porodice Everle, Bolman.

Slika 112 – Evgenija Petlovac, r. Kupinić (1902-1977), Cvetinka Petlovac i Vojin 
Janković – Đukanov (Bolman, oko 1935). Vojin Janković je sin Milanke 
Kupinić i Ranka Jankovića. Iz albuma porodice Vilić, Bolman.

Slika 113 – Jedan od dva Vojina – Vojin Janković – Đukanov. Presnimio s 
nadgrobnog spomenika Jovan M. Nedić.

Ledari

Slika 114 – Kristina – Tinka Kupinić (na Petrovo, 1911-1912). Njeno kršteno 
ime bilo je Hristina (kako je navedeno u maticama krštenih i kasnije u 
maticama umrlih, koje je tad vodio sveštenik Pantelejmon Horvat). 
Međutim, sama porodica upotrebljavala je oblik Kristina pa je tako 
napisano i na nadgrobnom spomeniku. Iz albuma porodice Vilić, Bolman.

Slika 115 – Kolo kod Krsta iza crkve, (Bolman 1940). Iz albuma porodice 
Nedić, Bolman.

Slika 116 – Milan Stanisavljević (1905-1913) s pustare Sepeže kraj Bolmana.

Slika 117 – Zorka Anđelić (1918-1925).
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Slika 118 – Živan Janković (1924-1929).

Slika 119 – Toth Endre (1922-1929).

Slika 120 – Ljubica Anđelić (1918-1930).

Slika 121 – Miladin Janković (1919-1936).

Slika 122 – Ana Bijelić (1907-1923).

Slika 123 – Staza prema šumi. Naslikao Branko Janković – Fric (1960).

Slika 124 – Smiljanova “banda” prati momke kroz selo (Bolman, 1952). Slijeva 
nadesno: Radoslav Zdjelarović (dijete), Savo, Pero Kilencov, Milenko 
Bijelić, Mladen Novaković, nep., Lazo, Smiljan, Stevo Ružicin. U pozadini 
se vidi Bogdin bircuz. Iz albuma porodice Novaković, Bolman.

Slika 125 – Živojin Lačanin (stoji drugi slijeva) s muzikom (Bolman, prije 
1940). Iz albuma porodice Lačanin, Bolman.

Slika 126 – Latinka – Lata Dorić (treća slijeva) sa sestrom i bratom (Bolman, 
oko 1909), u vrijeme kad joj je umro stariji brat Roman. Slijeva nadesno: 
Ljuba Dorić, udana Ćosić (1893-1979), Jovo Dorić (1900-1977), Latinka 
Dorić, udana Nedić (1898-1974). Iz albuma porodice Dorić, Bolman.

Slika 127 – Anka Janković, udana Bokonja (1885-1920), i njena kći Ljuba 
Bokonja (1907-1921).

Slika 128 – Zorka Vuičić, rođena Bunović (1904-1927).

Slika 129 – Milanka Veljković, udana Janković (1898-1929), supruga Cvjetka 
(Cjetka) Jankovića – Sume i mati Vidosave Janković.

Slika 130 – Marija Popović (1902-1930).

Slika 131 – Emilija Grujić (1895-1920), jedna od baba-Daš’nih kćeri (baba-
Daša, Darinka Đelanović, udana Grujić). Druga baba-Daš’na kći bila 
je Draginja (1898-1922). Njima dvjema zasađene su dvije lipa na 
bolmanskom groblju, koje postoje i danas (Grujićeve lipe).

Slika 132 – Ljubica Veljković (1907-1933).

Slika 133 – Kosa Bijelić (1892-1924).

Slika 134 – “Gazde” zaključuju ugovore o kooperaciji u Poljoprivrednoj 
zadruzi (PZ) Bolman (1963). Slijeva nadesno (sjede): Ostoja Kovačević, 
komercijalista, Vidoja – Vico Kovačević, direktor PZ Bolman; stoje: 
Stevan Dmitrić – Puran, Jovo Vilić, Milan Bijelić – Kesca, Stevo Tomašev 
– Zićov, Gavre Obradović – Drandro, nepoznati, Stokan Kolar – Kićoš, 
Slavko Dobrokes – Bandika, Josip Žebe, Savo Grujić – Maljin, Blagoja – 
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Blago Mijatović, nepoznati (v. i sliku 223).

Slika 135 – Ljuba Dobrokes (1911-1932).

Slika 136 – Jovanka – Jovka i Latinka – Lata Dorić (Bolman, 1915). Iz albuma 
porodice Nedić, Bolman.

Slika 137 – Sofija Bošnjak s malim i velikim dukatima (Bolman, oko 1920). Iz 
albuma porodice Lačanin, Bolman.

Slika 138 – Teodor Bijelić (1890-1918).

Slika 139 – Cveta Čvarković (1890-1914).

Slika 140 – Konstantin Bijelić (1902-1925).

Slika 141 – Djevojke su se morale udati za nekog drugog: Roman Dorić (1885-
1909) i Marko Bojanin (1898-1916). Prva slika je iz 1905. godine (iz 
albuma porodice Nedić, Bolman), a druga je snimljena prije 1916. (iz 
albuma porodice Horvat, Bolman).

Slika 142 – Đorđe – Đuka Horvat (1902-1925), sin sveštenika Pantelejmona 
Horvata.

Slika 143 – Jovan Kupinić (1901-1931) u uniformi “podpreglednika” (carinskog 
službenika).

Slika 144 – Radivoj Bošnjak (1896-?), brat Sofije Bošnjak (slika 137).

Slika 145 – Marija Kolar, rođena Sekulić (1886-1980), supruga Damjana – 
Damje Kolara i baba Aleksandra – Leksandora Kolara.

Slika 146 – Bolmanci u svatovima i čuveni birtaš iz Jagodnjaka Jovan Đukić. Iz 
albuma porodice Drača, Jagodnjak.

Slika 147 – Polazak u svatove Stanoje Dobrokesa – Šentre (Bolman, februar 
1941). Kočijaš je Slavko Bertić iz Belog Manastira; straga u kolima: 
Nikola i Milica Bojanin, Juca Preradović, Ankica Bojanin; stoji Đoko 
Bertić. Slika iz albuma porodice Lačanin, Bolman.

Slika 148 – Pozivač u svatove. Iz albuma porodice Lačanin, Bolman.

Slika 149 – Pozivač u svatove. Iz albuma porodice Marković, Bolman.

Slika 150 – Djever u svatovima: Ljubinko Lačanin iz Bolmana (1952). Iz albuma 
porodice Lačanin, Bolman.

Slika 151 – U svatovima kad se Stanoja Dobrokes – Šentro “žen’jo iz 
Slatine”(Bolman, februar 1941). Slijeva nadesno: Bosiljka Petrović, 
Stanoja Dobrokes, Branko Radišić – Kika, Branko Petrović (sa šeširom u 
prvom redu), Stevan Petrović, Radovan Petrović – Ćurak, mlada – Anka ?, 
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Stokan Bošnjak – Cinder, Vera Bošnjak kao djever, Dafina Bošnjak, Mito 
Janković – Mitićko, Ljeposova Janković, Josif Dobrokes, Vida – mladina 
sestra. Iz albuma porodice Lačanin, Bolman.

Slika 152 – Doček svatova na kapiji. Iz albuma porodice Drača, Jagodnjak.

Slika 153 – Svatovi u kući djeverskog bábe Svetozara – Baje Dobrokesa 
(Bolman, februar 1941). Na slici su prepoznati: Jula Bojanin (lijevo 
s flašom), Milena Preradović, Desanka Preradović, Bosiljka Bijelić – 
Lec’nu, Desanka Bokonja, Anka Dobrokes (djeverska máma), Miladin 
Janković – Pušaka (u sredini s flašom), Miladin Horvat itd. Iz albuma 
porodice Horvat, Bolman.

Slika 154 – Mlada i mladoženja iz Bolmana (februar 1932): Slavka Dmitrić 
(1914-1990), kći Pere Zubana, i Pantelejmon – Panto Dobrokes (1908-
1989). Djeveruša je Savica Dobrokes. Iz albuma porodice Dobrokes, 
Bolman.

Slika 155 – Prikumci iz Bolmana na konjima: Živko Prokić i Miladin Popović 
– Radica u avliji bircuza “Kod Jarca” u Jagodnjaku. Kum je bio Petar 
Stojanović – Bracika iz Bolmana. Lijevo je Bobojeva “banda” (1940). Iz 
albuma porodice Prokić, Bolman.

Slika 156 – Reduše iz jednih svatova u Bolmanu. Iz albuma porodice Janković, 
Bolman.

Slika 157 – Svatovi Franje Dominića u Majškim Međama. Iz albuma porodice 
Vučić, Bolman.

Slika 158 – Svatovi Milovana Bolmanca i Jovanke Milanović idu kroz selo 
(Bolman, 1966). Iz albuma porodice Nedić, Bolman.

Slika 159 – Baranjski Srbi u posjeti Mauzoleju dinastije Karađorđevića na 
Oplencu 1938. godine. Iz albuma porodice Lačanin, Bolman.

Slika 160 – Justina Novaković, rođena Nedić (prva zdesna) s drugaricama 
Milkom i Brankom (Bolman 1954-55). Iz albuma porodice Novaković, 
Bolman.

Slika 161 – U avliji Bogdinog bircuza 1936-37. godine. Žena koja drži flašu 
je Soka Dorić, žena vlasnika Bogdana – Bogde Dorića. Kraj nje je njena 
kći Milanka, kasnije udana Stojanović, a s druge strane Roman Dorić. Iz 
albuma porodice Stojanović, Beli Manastir.

Slika 162 – Kuća i grunt Jel’činih; crtež Milana Dvornića iz Belog Manastira.

Slika 163 – Detalj srpske narodne nošnje – “ferta” (sa slike broj 159), sa srpskim 
i hrvatskim grbom (1938).
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Slika 164 – Milan Vuković (1884-1935), Šokac iz Bolmana.

Slika 165 – Jovo Kolar (1904-1926), Šokac iz Bolmana.

Slika 166 – Joco Lukačević (1884-1907), Šokac iz Bolmana.

Slika 167 – Stevo Vuković (1909-1939), Šokac iz Bolmana.

Slika 168 – Anka, rođena Stanisavljević (stoji desno), i Mladen Jerković (sjedi; 
Bolman, prije 1940), vjerovatno u društvu s Ankinom sestrom Bosiljkom 
Janković i njenim mužem Ilijom Jankovićem – Đukanom. Iz albuma 
porodice Jerković, Bolman.

Slika 169 – Žene idu za đurđevskom litijom (Bolman, 1952). Iz albuma porodice 
Nedić, Bolman.

Slika 170 – Ido Vuković u “špitalu” (bolnici) decembra 1914. godine. Ido 
Vuković je živio u Borjadu (jugozapadno od Mohača) i nije poznato gdje 
je bio u bolnici. Iz albuma porodice Miodragović, Bolman.

Slika 171 – Sofija Janković (1898-1920), umrla od tuberkuloze.

Slika 172 – Dva imenjaka i prezimenjaka: Petar Grujić (1895-1919), sin Milana 
Grujića, i Petar Grujić (1901-1918), sin Dionisija i Draginje Grujić, umro 
od španske groznice.

Slika 173 – Sestre Jovanka Marković, udana Janković (1916-1936), i Milka 
Marković (1906-1934).

Slika 174 – Otac i sin Dimitrije (1877-1928) i Samuilo Anđelić (1900-1918). 
Dimitrije je nekad držao Mali bircuz u Bolmanu.

Slika 175 – Ostalo im je samo da žale: Petru – Peri Panićevu[3] i Sofiji Janković, 
nakon prerane smrti sina i dvije kćeri: Irine Janković (1899-1918), Gavre 
Jankovića (1908-1922) i Anke Janković (1898-1923). Drugi sin Branko 
umro je 1907. kao dijete od 2-3 godine, a prva kći Smiljana još 1896. kao 
dvomjesečna beba. Iako im je umrlo petero djece, za razliku od mnogih 
drugih familija, nisu ostali bez djece jer su imali još dvije kćeri: Latinku 
(rođenu 1902) i Milanku (rođenu 1910).

Slika 176 – “U dobro_j’ su on’ ladov’ni”: Kosa Janković (1903-1923), Kristina 
Kupinić (1908-1926), Milanka Janković (rođena Kupinić; 1892-1925) i 
njen suprug Ranko Janković (1890-1922)
Služeći bolesnu sestru Milanku, oboljela je i umrla i Kristina Kupinić 
(1908-1926; v. sliku 114). Lipe u čijim sjenama na bolmanskom groblju 
počivaju Kosa i Kristina, negdje 1926. godine, zasadio je Rankov i Kosin 

[3] Petar Janković – Pero Panićev (s naglaskom na “i”) spominje se u pričici “Dones’, ne 
pitaj!” o Cjetkanu (str. 269).
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otac Mladen Janković. On je svom prijet’lju[4] (Milankinom i Kristininom 
ocu) Milanu Kupiniću poslije rekao:
– Et’, prijet’lju, posadj’o sam im lipe, nek’ počivaju u ladov’ni!
– Nis’ trebo, prijet’lju – odgovorio mu je Milan. – U dobro_j’ su on’ 
ladov’ni.
Te lipe zovu su Jankovićevim lipama.

Slika 177 – Duplijeri zapaljeni u bolmanskoj crkvi. Snimio Jovan M. Nedić 
2007. godine.

Slika 178 – Dvije Jankovićeve i dvije Grujićeve lipe s kapelicom porodice 
sveštenika Pante Horvata na bolmanskom groblju (v. i opis slike 131). 
Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 179 – Stoljnjak koji je vezla Olga Nedić.

Slika 180 – Natpis na katavasiji.

Slika 181 – Natpis na Svetom pismu: “Ovo je Sveto Pismo Popovića Despota 
Stanovnika i Srbina Bolmanskog, Kupijo 1912. g. Juna 10”. Snimio Jovan 
M. Nedić.

Slika 182 – Podizanje pozlaćenog krsta na toranj bolmanskog Hrama 14. V. 
2011. godine. Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 183 – Žito. Snimila Nada Šalajić.

Slika 184 – Kićeni kolač. Snimila Nada Šalajić.

Slika 185 – Vertep u Bolmanu. Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 186 – Osvećenje vode u crkvenoj porti na Bogojavljenje. Sveštenici 
Nikola Egić i Pavle Stajić. Slijeva nadesno: Milan Nedić, Ljuba Janković, 
Mladen Novaković, Radoslav Mijatović, Mile Bijelić, Stojanka Marković. 
Iz albuma porodice Marković, Bolman.

Slika 187 – Osvećenje vode u crkvi na Bogojavljenje 1981. godine. Sveštenik 
Pavle Stajić, u pozadini: Milan Nedić, Živojin Lačanin itd. Snimio Jovan 
M. Nedić.

Slika 188 – Proslava Svetog Save u crkvi 1981. godine. Slijeva nadesno stoje: 
Boško Mijatović, Stevan Dmitrić, Milovan Bolmanac, Božidar Jakić, 
sveštenik Pavle Stajić, Bore Vilić, Glišo Hadnađ. Prvi s lijeve strane, od 
djece, sadašnji je bolmanski sveštenik protojerej Stevan Kuveždanin, do 
njega Duško Bijelić itd. Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 189 – Osvećenje slavskog kolača na Svetog Savu 2008. godine. Na slici: 
[4] Prijetelj (gen. prijetlja, dat. prijetlju, inst. s prijetljem) – snajin ili zetov otac.
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protojerej Stevan Kuveždanin i vjernici. Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 190 – Ljubica Marjanović, rođena Dmitrić (1905-1938).

Slika 191 – Episkop osječkopoljski i baranjski gospodin Lukijan pričešćuje 
narod u Bolmanu, (13. III. 2011). Slijeva nadesno: paroh bolmanski 
protojerej Stevan Kuveždanin, Njegovo preosveštenstvo g. g. Lukijan, 
protođakon Dragan Serdar, Jovan Bolmanac, Ljubomir Kolarević. Snimio 
Dušan Kuveždanin.

Slika 192 – Osvećenje vrbice kod Krste iza crkve (Lazareva subota, 2011). 
Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 193 – Djeca nose vrbicu na večernju za Lazarevu subotu (2006). Snimio 
Jovan M. Nedić.

Slika 194 – Momci i djevojke iz Bolmana na Uskrs 1947-1948. godine u 
avliji Bogdinog bircuza. Slijeva nadesno stoje: Milanka Dorić, Justina 
Dorić, nepoznata, Leposava Nedić, Dušanka Janković; čuče: nepoznati, 
Aleksandar Janković – Rus, Radovan Stojanović. Iz albuma porodice 
Dorić, Bolman.

Slika 195 – Djeca na sokaku na Uskrs 1966. godine. Iz albuma porodice Nedić, 
Bolman.

Slika 196 – Đurđevska litija 1952. godine. Iz albuma porodice Marković, 
Bolman.

Slika 197 – Šetnja na Duhove (Bolman, prije 1941). Iz albuma porodice Lačanin, 
Bolman.

Slika 198 – Ivanjski vijenac. Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 199 – Ophod oko crkve na Petrovo 1968. godine. Iz albuma porodice 
Novaković, Bolman.

Slika 200 – Ophod oko crkve na Petrovo, čitanje jevanđelja (Bolman, prije 1970). 
Slijeva nadesno: Đorđe – Đoko Janković – Dandara, Milorad Bojanin, 
Milorad Kuveždanin – Zgumbula, Boško Mijatović – Kušljin, nepoznati, 
nepoznati, Stevo Kupinić – Kustura. Iz albuma porodice Bojanin, Bolman.

Slika 201 – Vidoja Bijelić s unukama Aleksandrom i Teodorom u crkvenoj porti 
na Petrovo 2006. godine. Snimio Jovan M. Nedić

Slika 202 – Djevojke u šetnji na Petrovo 1955. godine. Iz albuma porodice 
Prokić, Bolman.

Slika 203 – Kačvolci (Jagodnjačani) dolaze u Bolman na Petrovo (oko 1955). Iz 
albuma porodice Šalajić, Jagodnjak.
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Slika 204 – Stojan Bertić i drugi momci iz Belog Manastira u gostima na Petrovo 

(Bolman, 1939). Iz albuma porodice Lačanin, Bolman.

Slika 205 – Na Petrovo “pedeset i neke” u Bogdinom bircuzu. Slijeva na desno 
sjede: Stanoja Dobrokes – Šentro, Stanko Radišić – Spuž, Milorad Bojanin, 
nepoznati, Branko Petrović, nepoznati, Branko Radišić – Kika. Iz albuma 
porodice Bojanin, Bolman.

Slika 206 – Petrovo 2006. godine. Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 207 – Petrovo 2009. godine. Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 208 – Rezanje slavskog kolača na Petrovo 2009. godine. Na slici: protojerej 
Stevan Kuveždanin, slavski kum Đorđe Marković s porodicom i vjernici. 
Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 209 – Rezanje kolača nakon liturgije u Majškim Međama 1953. godine. 
Sveštenik je Milorad Mihajlov. Iz albuma porodice Cicak, Majške Međe.

Slika 210 – Jovan Vilić čita “apostol” u crkvi (Zavjet, 2007). Slijeva nadesno 
stoje: nepoznati, Vidoja Bijelić, Mile Dadić, Radomir Janković, Iso Gojkić 
iz Jagodnjaka, Milorad Kuveždanin, Vujadin Bijelić, Đorđe Prokić, Jovan 
Vilić, Duško Bijelić, Miroslav Mitrović, Radomir Bijelić. Snimio Jovan 
M. Nedić.

Slika 211 – Litija oko crkve na Zavjet “sedamdeset i neke”. Slijeva nadesno: 
Radomir Bijelić, Jovo Bošnjak – Burgija, iza njega Radomir Bojanin, 
Stanoja Bojanin, Milan Nedić, Radoslav Mijatović, Ilija Kockar, nepoznati, 
Boško Mijatović, Đorđe – Đoko Janković – Dandara, Milan Štučić. Iz 
albuma porodice Nedić, Bolman.

Slika 212 – Dio familije iz Bolmana 1912-1913. godine. Iz albuma porodice 
Dorić, Bolman.

Slika 213 – Jovo Dorić (krajnje desno sa šeširom) u svojoj avliji za vrijeme rata 
(vjerovatno 1944. godine). S njim su članovi njegove porodice, komšiluk 
i izbjeglice. Na slici su još: Živan Janković (zidar iz Bolmana), sjedi na 
porti, Glišo Hadnađ – Glišo kovač (v. priču “Sjećanje Gliše kovača”, str. 
193), između Gliše kovača i Jove Dorića je Jovina žena Slavka, do nje 
Jovina kći Justina Dorić pa Persa Hadnađ. Treća s lijeva u prvom redu je 
Mila Janković kao dijete. Nije poznato odakle su izbjeglice i tko su. Iz 
albuma porodice Dorić, Bolman.

Slika 214 – Kartanje u avliji Bogdinog bircuza (Bolman, oko 1960). Slijeva 
nadesno: Aleksandar Janković –Rus, Rajka, Savo Sečujac – Mak. Iz 
albuma porodice Janković, Bolman.
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Slika 215 – Branko Ivančević – Pušeljin (1895-1914) iz Gornjanskog sokaka, 
sin Mladena i Cvijete – Cuce.

Slika 216 – Uroš Janković (1881-1922).

Slika 217 – Ubrađene žene: Justina Preradović i Jelena – Lela Dmitrić (Bolman, 
prije 1940). Iz albuma porodice Stojanović, Bolman.

Slika 218 – Ljubomir – Ljubljen Nedić (1892-1960), djeda autora ove knjige.

Slika 219 – Anka Horvat, rođena Jašo (1874-1925), supruga protojereja Pante 
Horvata, rodom iz Bač-Almaša.

Slika 220 – “Z_astalom u_bircuz’” (Bolman, 1950-ih). Iz albuma porodice 
Vilić, Bolman.

Slika 221 – Folklor u Bolmanu (1968). Iz albuma porodice Vučić, Bolman.

Slika 222 – Momci “na_koli’” (Bolman, 1950). Iz albuma porodice Lačanin, 
Bolman.

Slika 223 – Bolmanci u Zadruzi (Bolman, 1963). Slijeva nadesno sjede: direktor 
Vidoja – Vico Kovačević, Bogoljub Dobrokes – Bobola, komercijalni 
direktor Milan Jeličić; stoje: Stevo Tomašev – Zićov, Gavre Obradović 
– Drandro, nepoznati, Stokan Kolar – Kićoš, Josip Žebe, Savo Grujić – 
Maljin, nepoznati, nepoznati, Petar Prokić – Pero Vel’ki, Blagoja – Blago 
Mijatović, Jovan Bijelić – Sosa, nepoznati, Živko Mrđa, Mladen Bertić, 
Đoko Đaković, Željko Drenovac. Iz arhive PZ Bolman (v. i sliku 134).

Slika 224 – Pogled prema šumi i Dravi s kanala Barbara kraj Željkovog salaša 
(rudina Bostani). Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 225 – Otac i sin: Jovo (1900-1977) i Roman Dorić (1927-1965), snimljeno 
u Bolmanu 1933-34. godine. Iz albuma porodice Dorić, Bolman.

Slika 226 – Djevojke u istim “alj’nama” i Josip Perga kod spomenika (Bolman, 
1951). Slijeva nadesno: Velinka Mijatović, Dara Novaković, Josip 
Marjanović – Perga, Savica Popović, Anka Kovačević. Te haljine, prema 
sjećanju Justine Novaković, bile su crvene boje. Iz albuma porodice 
Novaković, Bolman.

Slika 227 – Čoban pred svojom kolibom; crtež Milana Dvornića.

Slika 228 – Na njivi (bolmanski atar oko 1960. godine). Nekad česta slika u ataru: 
konji zavezani za kola, a u kola bačena trava ili sijeno da se “zabavljaju” 
dok se obavljaju poslovi zbog kojih se došlo na njivu. Na slici: Stanoja 
Dobrokes – Šentro, njegova žena Vera Dobrokes – Šentrina, Slobodanka 
Janković – Rusova, nepoznata. Iz albuma porodice Janković, Bolman.
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Slika 229 – Konji, ali ne bijeli, već vranac i mrkov (Bolman, 1974). Na slici 

su konji upregnuti u platon, koji krajem šezdesetih godina 20. vijeka 
zamjenjuje obična seljačka kola. Konji su se zvali Vranka i Jadran. Kočijaš 
je Milan Nedić, do njega Ljubinka, Anđelka i Jovan. Iz albuma porodice 
Nedić, Bolman.

Slika 230 – “Mat’ i ći” – Slavka i Mileva Bojanin (Bolman, oko 1925). Iz albuma 
porodice Dorić, Bolman.

Slika 231 – Matija pred svojim dućanom (Bolman, prije 1918). Na slici je 
Matijin dućan, koji se nalazio u današnjoj Ulici Vuka Karadžića. Matija 
stoji na dovratku dućana, a dva radnika ispred. Iz albuma porodice Bojanin, 
Beograd.

Slika 232 – Vojin Janković (1913-1933) – baba-Midin – s dukatima na prsluku. 
Kako je porodica Janković bila velika, a Vojin često ime u toj porodici, 
bilo je više osoba s tim imenom i prezimenom. Ovo je sin Milosave – 
Mide Janković. Presnimio s nadgrobnog spomenika Jovan M. Nedić.

Slika 233 – Lata (Bolman, 1958). Iz albuma porodice Nedić, Bolman.

Slika 234 – “Na_konj’ u_avlij’” (Bolman, “šezdeset i neke”). Na konju je 
Tihomir Jerković. Iz albuma porodice Jerković, Bolman.

Slika 235 – “Na_koli’” (Bolman, 1950). Slijeva nadesno: Živko Prokić, Branko 
Radišić, Milorad Bojanin. Iz albuma porodice Prokić, Bolman.

Slika 236 – Odbrana od poplave (Bolman, 1965). Bolmanci se spremaju za 
odlazak na zadani položaj radi odbrane od poplave. Na slici su prepoznati: 
Jovo Petrović – Fljenkeš (stoji kraj traktorske gume), Milorad Bojanin 
i Branko Radišić – Kika (stoje na rudi prikolice). Iz albuma porodice 
Stojanović, Bolman.

Slika 237 – Mladen Jerković s društvom iz Sepeža (oko 1950). Slijeva nadesno: 
Mladen Jerković – Remija, nepoznati, Vojin Bošnjak – Baćić. Iz albuma 
porodice Jerković, Bolman.

Slika 238 – Pred spomenikom podignutim “za vrijeme Madžara”. Spomenik se 
nalazio između crkve i škole, a podignut je 1941. godine. Slika je nastala 
1950-ih godine dok spomenik još nije bio srušen. Na slici je prepoznata 
Ljuba Janković (s maramom na glavi). U pozadini se vidi Popov sokak 
(Ulica Miladina Popovića). Iz albuma porodice Janković, Bolman.

Slika 239 – “Pravljenje slame” (Bolman, oko 1955). Pri vršidbi “na maš’ni”, 
elivator baca slamu, a kamaraši prave kamaru slame. Iz albuma porodice 
Bojanin, Bolman.
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Slika 240 – “U pudar’ni” (slika je vjerovatno iz 1940. godine). U pudarinu 
se obično odlazilo “u Vinograde” na Vinogradskoj leniji (istočno od 
Bolmanskog spomenika), gdje je bila većina bolmanskih vinograda. Iz 
albuma porodice Lačanin, Bolman.

Slika 241 – “Avtobusom” u Osijek; odmor putničkog autobusa pred bircuzom 
Jovana Đukića u Jagodnjaku (1964). Na slici su prepoznati: Milorad 
Bojanin (prvi slijeva), do njega Branko Radišić – Kika. Djeca Jovan 
Radišić i Milić – Milićko Bojanin stoje iznad njih. Stojan Dadić stoji 
držeći se za volan autobusa, a ispod njega je birtaš Jovan Đukić. Iz albuma 
porodice Bojanin, Bolman.

Slika 242 – Reduše i njihovi pomagači s jelom u svatovima (Bolman, oko 1955). 
Iz albuma porodice Marković, Bolman.

Slika 243 – Djevojke (oko 1920). Pretpostavljamo da su djevojke iz Bolmana. 
Iz albuma porodice Lačanin, Bolman.

Slika 244 – S djecom (Bolman, oko 1920). Iz albuma porodice Lačanin, Bolman.

Slika 245 – Žena u “budi” i djever (Bolman, prije 1940). “Buda” je vrsta bunde. 
U “budi” je Slavka Dorić, a djever je Roman Dorić. Iz albuma porodice 
Dorić, Bolman.

Slika 246 – Milica Jovanović (1918-1939), Romkinja iz Bolmana, sa sinom 
Milutinom.

Slika 247 – Dragoljub Petrović – Banula s materom (Bolman, 1986). Iz albuma 
porodice Nedić, Bolman.

Slika 248 – Ana – Nančika Teodorović (1888-1924), Romkinja iz Bolmana. 
Umrla na porođaju.

Slika 249 – Persa Balog (1877-1930), Romkinja iz Bolmana.

Slika 250 – Boboj i “banda” pred svirku. Iz albuma porodice Petrović, Beli 
Manastir.

Slika 251 – Romi iz Bolmana sviraju (Mito, Joško, Tošo, Tihomir). Iz albuma 
porodice Petrović, Beli Manastir.

Slika 252 – U crkvi na Svetog Savu (1981). Slijeva nadesno: Radomir Bijelić – 
Fisar, Milan Jakić, Aleksandar Janković – Rus, Boško Mijatović, Stevan 
Dmitrić, Jovo Vilić, Milovan Bolmanac. Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 253 – Milovan Bijelić (1891-1922) i Ljeposava Bijelić (1898-1912).

Slika 254 – “Konj’ upregnut’ u s’on’ce” (Bolman, 1963). Iz arhive PZ Bolman.

Slika 255 – Povratak kući iz crkve na Svetog Savu (1965-1966). Slijeva nadesno: 
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Milić – Milićko Bojanin, Justina Novaković, Glišo – Glišica Bošnjak, Rada 
Novaković, Mladen Novaković – Kurza. Iz albuma porodice Novaković, 
Bolman

Slika 256 – Djevojke iz Bolmana “kod Spomenika” (1966). Iz albuma porodice 
Popović, Bolman.

Slika 257 – Kačvolci se voze kroz Bolman (1957). Slijeva nadesno: nepoznati, 
Radivoj Bošnjak, Milenko Šalajić. Iz albuma porodice Šalajić, Jagodnjak.

Slika 258 – Borci dolaze na proslavu godišnjice Bolmanske bitke (1964). Iz 
albuma PZ Bolman.

Slika 259 – Ankica Bojanin, udana Stojanović, kao dijete (Bolman, na Petrovo, 
1936-37). Iz albuma porodice Stojanović, Bolman.

Slika 260 – Polaganje vijenaca na Spomenik u Bolmanu (1964). Iz albuma PZ 
Bolman.

Slika 261 – Prvomajska proslava u Bolmanu (1965). Iz albuma porodice 
Novaković, Bolman.

Slika 262 – Pogled na Bolman sa Širokog puta pred zalazak sunca (septembar 
2011). U pozadini se vidi odsjaj pozlaćenog krsta sa crkvenog tornja. Taj 
put je nekada izgledao drugačije. Nije bio ravan kao danas, imao je više 
rupa, ali nije bio tako zarastao u korov i šikaru. Nekadašnji Bolmanci 
prepoznali bi taj put jedino po pogledu na crkveni toranj, sve ostalo se 
promijenilo. Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 263 – Nogometni klub “Jovan Lazić” (septembar 2010). Snimio Jovan M. 
Nedić.

Slika 264 – Počasna straža vatrogasaca na Spomeniku u Bolmanu (1964). 
Slijeva nadesno: Stevo Narančić – Vudrak, nepoznati, Mile Mrđa – Bugar, 
Nedić Milan.

Slika 265 – Vatrogasci iz Bolmana (oko 1967). Gornja slika – stoje: Savo 
Petrović, ? Jeličić, Branko Kerkez – Brančilo, Branko Bijelić, Milan 
Nedić, nepoznati, Stevo Narančić, Dušan Kuveždanin, Sreto Jeličić; čuče: 
Stevan Dmitrić, Drago Jeličić. Donja slika –stoje: Vojin Stojković, Šime 
?, Milan Jeličić, nepoznati, Živko Mrđa, Milan Milinović, Živan Janković, 
Vlade Bertić; čuče: Milan Nedić, Stevan Nedić. Iz albuma porodice Nedić, 
Bolman.

Slika 266 – Josip Časar u vatrogasnoj uniformi (Novi Bolman, oko 1932). Iz 
albuma porodice Stojanović, Bolman.

Slika 267 – bolmanski izviđači – uprava čete (1975). Slijeva nadesno (gornji 
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red): Luka Everle, Rada Dobrokes, Dragan Marjanović, Jovan M. Nedić, 
Nada Kovačević, Boris Segedi; čuče: Branko Dadić, Jovanka Radomirović, 
Ivica Klobučar, Branka Marković, Željko Nedić. Još se vide sa strane: 
Milica Bošnjak – Tetana, podvornica u školi, i desno Dušan Marjanović. 
Iz albuma porodice Everle, Bolman.

Slika 268 – Ćejo, Tarzan i Brko kad su bili izviđači (negdje u okolini Bolmana, 
1982). Iz albuma porodice Nedić, Bolman.

Slika 269 – Čuvanje konja u svatovima (vjerovatno u Belom Manastiru, 1937-
1938). Nepoznati čovjek čuva okićeni konje. Iz albuma porodice Lačanin, 
Bolman.

Slika 270 – “Oranje s konj’ma”, orač Milovan Miodragović. Iz albuma porodice 
Miodragović, Bolman.

Slika 271 – Na konju, Boško Dulić negdje u Majškim Međama. Iz albuma 
porodice Dulić, Majške Međe.

Slika 272 – Djevojke iz Bolmana (1924), lijevo Kristina Kupinić (1908-1926) i 
Sofija Obradović – Drandrina. Iz albuma porodice Vilić, Bolman.

Slika 273 – Ljubica Jeličić (193?-1940).

Slika 274 – Milić Radišić (1902-1915), sin Živana Vaj’nog i Natalije i brat 
Ljeposave Radišić. Njegovo kršteno ime nije Milić, kako stoji na 
nadgrobnom spomeniku, već Milan.

Slika 275 – Milan Mijatović (1929-1971).

Slika 276 – Jovo Popović (1875-1921), izbjeglica iz Bremena (Beremenda).

Slika 277 – Drago Kovačević (umro prije 1940).

Slika 278 – Vojin Popović (1910-1929).

Slika 279 – Stevan Manojlović (1899-1920), umro kao vojnik u Nišu.

Slika 280 – Vojin Kupinić (1916-1945), poginuo kao borac 51. divizije NOVJ. 
Pošto je kao borac iste divizije poginuo i njegov brat Veljko (1920-1945), 
time nestaje muške loze nekad značajne bolmanske porodice Kupinić. 
Iako u podacima stoji da su sahranjeni negdje dalje (Josipovac, Bazije), na 
groblju u Bolmanu postoje njihovi spomenici.

Slika 281 – Vršidba na gruntu Milorada Bojanina (Bolman, oko 1965). Iz albuma 
porodice Bojanin, Bolman.

Slika 282 – Jelena i Vida (Bolman, 1927-1928). Iz albuma porodice Miodragović, 
Bolman.
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Slika 283 – Branko Ivančević (1924-1944. ili 1945). Prema podacima koje je 

dao Branko Ivančević (r. 1956), umro je u zarobljeništvu u njemačkom 
logoru (Dahau ili Aušvic). Iz albuma porodice Ivančević, Bolman.

Slika 284 – Bolmanci i gosti prate polaganje vijenaca palim borcima u Bolmanu 
(mart 1964). S vijencima su, slijeva nadesno: Obrad Jeličić, Đoko Đaković 
te Mile Zdjelarović – Frnjo. U pozadini se vidi Radojin bircuz. Iz albuma 
PZ Bolman.

Slika 285 – “Najereni bunar, šupa i avlija zarasla u trav’” (Bolman, 2009). 
Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 286 – Ispraćaj (Bolman, 1974). Slijeva: Ilija Janković – Đukan, Milorad 
Bojanin – Toškalo, Živan Popović, nep., nep., Stevan Popović – Zbrka, 
Damjan Dmitrić – Bartula. Detalj sa slike iz albuma porodice Nedić, 
Bolman.

Bolman u slikama

Slika 287 – Novi Bolman pod snijegom (decembar 2007). Snimio Jovan M. 
Nedić.

Slika 288 – Pogled prema Aršanju u Mađarskoj (Bolman, Badnjak 2007). 
Snimak je načinjen s rudine Kod groblja. Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 289 – Bijelićeva lipa u centru Bolmana u zimsko doba (decembar 2007). 
Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 290 – Vijenci na oštećenom spomeniku borcima Bolmanske bitke (mart 
2007). Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 291 – Žito (Bolman, maj 2007). Pogled prema Bolmanu sa sjeveroistoka, 
s rudine Kod groblja. Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 292 – Centar Bolmana (avgust 2011). Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 293 – Pred zalazak sunca na Veliku Gospojinu 2011. Snimljeno zapadno 
od sela, s rudine Bostani. U daljini se vidi bljesak pozlaćenog krsta na 
crkvenom tornju. Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 294 – Novi ikonostas (Bolman, 2006). Snimio Zoran Vojnović.

Slika 295 – Djevojke i momci (članovi folklorne sekcije SKD-a “Prosvjeta”, 
Pododbor Jagodnjak) u narodnoj nošnji baranjskih Srba (Vera kod 
Vukovara, maj 2005). Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 296 – Gornjanski sokak (Ulica Ankice Dobrokes; juli 1981). Snimio Jovan 
M. Nedić.

Slika 297 – Deklamacije na proslavi Svetog Save, pogled s koroša (Bolman, 
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2006). Snimila Tijana Nedić.

Slika 298 – Krst u Majškim Međama s litijama (Majške Međe, 2007). Litije se 
nalaze kraj Krsta zato što se tu svake godine na Svete mučenike Makaveje 
(14. avgust) održava večernje. Snimio Jovan M. Nedić.

Slika 299 – Gosti na osvećenju novog ikonostasa (Bolman, 2008). Snimio Jovan 
M. Nedić.

Slika 300 – Kod Krsta iza Crkve – II. (Bolman, 1941). Kao i slika broj 306, i 
ova je poslana za uspomenu Živojinu Lačaninu dok je bio u “robstvu” 
u Njemačkoj. Pretpostavljamo da je slikano s lipe koja je nekad bila na 
južnoj strani Crkve. Iz albuma porodice Lačanin.

Slika 301 – Posljednje kuće u romskom naselju (Bolman, 1982). Romsko 
(cigansko) naselje počelo se osipati još prije 1970. godine. Na slici su 
preostale kuće od nekadašnjeg velikog naselja. Snimio Đorđe Miodragović.

Slika 302 – Šarena ćuprija (Bolman, 1982). Već oštećenu ćupriju snimio je 
Đorđe Miodragović.

Slika 303 – Fudbalski klub “Jovan Lazić” (Bolman 1970). Prema sjećanju 
Đorđa Markovića na slici su: (gornji red) Savo Petrović – sanitet, Drago 
Branković, Nikola Mrđa, Đorđe Marković, Milenko Marinković, Brane 
Popović, Ivica Dragomirović, Ljubinko Lačanin, Stojan Marković –trener; 
(donji red – čuče) Milovan Grujić, Radomir Jeličić, Dane Branković, Vojin 
Bertić, Svetozar Balinović. Slika iz albuma porodice Marković, Bolman.

Slika 304 – Društvo u Bogdinom bircuzu (Bolman, oko 1960). Slijeva nadesno: 
sjedi Bore Sarkanjac – Senđika, Savo Janković – Klapac, Roman Dorić, 
nep., Mladen Novaković, muzičari, Brane Kolar (sa šeširom), Branko 
Janković – Fric. Iz albuma porodice Dorić, Bolman.

Slika 305 – Učitelj Stanko Stefanović s učenicima (Bolman, 1937).

Prema sjećanju Ankice Stojanović (rođ. Bojanin), tada jedne od učenica, 
na slici su, slijeva nadesno, od prvog reda odozdo: Nepoznata, nepoznata, 
Vukica Mrđenović (kći bilježnika Janka Mrđenovića), Svetomir 
Stojanović, nepoznati, Mito Radomirović, Bore Dobrokes, Stokan Kolar, 
Mile Vučenović (iz Cerovca u Slavoniji), Radomir Vuković – Pukela, 
Milenko Janković – Čonka, nepoznati, nepoznati;

(drugi red odozdo) Savinka Ćosić, Milica Golubović, Soka Matković, 
Dafina Kolar, Emilija Jeličić, Ljubica Kecman, Ankica Bojanin, učitelj 
Stanko Stefanović (iz Čuruga), Mileva ?, Emilka Janković – Pušak’na, 
Desanka Dmitrić, Jelena Mitrović, Soka Dmitrić, Bojana Petlovac, Emilija 
Dobrokes, Damja Segetlija;
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(treći red) Mara Bošnjak, Soka Kuveždanin, Zorka Jeličić, Milena 
Bolmanac, Marija Đaković, Velinka Stajević, Vera Bolmanac, Jelica 
Grujić, Vuka Kolar, Ankica Bojanin, Natalija Radomirović, Desa ?, 
nepoznata, Jovanka Marjanović;

(četvrti red) Mito Opančar, Mladen Jerković, Spomenko Knežević, Milan 
Popović (Brkov), Branko Ivančević (odveden u Njemačku, gdje je poginuo, 
vidi sliku 283 na strani 530), Sreto Stojanović, Stevo Narančić – Vudrak, 
Mito Sarkanjac, Živan Mitrović, Aleksandar Janković – Rus, Ljeposova 
Popović (još ne ide u školu, poslužiteljeva kći), Savo Popović – Drcko 
(poslužitelj). Iz albuma porodice Vilić, Bolman.

Slika 306 – Kod Krsta iza Crkve – I. (Bolman, 1941). Ova slika ima svoju 
posebnu historiju. Sliku je dobio Živojin Lačanin “za uspomenu od svojih 
kolega i kolegica” kad je bio u zarobljeništvu u Njemačkoj za vrijeme II. 
svjetskog rata. Pri povratku iz zarobljeništva ponio je i sliku sa sobom. 
Pretpostavljamo da je slikana u proljeće 1941. Vjerovatno se radilo o 
nekim svatovima. U sredini je, s violinom, čuveni bolmanski violinista 
Smiljan i njegova “banda”. Iz albuma porodice Lačanin, Bolman.

Slika 307 – Predstava “Hasanaginica” u Bolmanu 1959. godine. Predstava je 
održana u dvorištu Bogdinog bircuza, a glumci su djeca, omladina i ljudi 
iz Bolmana. Iz albuma porodice Bijelić, Bolman.

Slika 308 – Razred (Majške Međe). Iz albuma porodice Vučić, Bolman.

Slika 309 – Sofija Mrazovski s učenicima (Bolman, 26. mart 1962). Ovo je 
posljednji razred koji je “uč’la” poznata bolmanska učiteljica Sofija 
Mrazovski (rođ. Ljubinković). Sofija je u Bolman došla kao mlada 
učiteljica (vidi sliku 315) i iz škole ispratila generacije i generacije učenika. 
Iz albuma porodice Marković, Bolman.

 Slika 310 – Tri slike “Iz sjećanja na Bolmansku bitku” i njihov autor Vladimir – 
Vlade Stojković (Bolman, 1960). Prema riječima Željka Nedića, autorovog 
sina, na gornjoj je slici put iza tadašnje kuće Vladimira Stojkovića, a kola 
koja se na njoj vide su kola Save Kuveždanina, koji je – kad je započela 
Bolmanska bitka – Vladu povezao i odvezao u Kišvalubu (Branjinu). Na 
slici u sredini je Pucekov dućan, a na donjoj je slici porušena Baćićeva 
kuća. Iz albuma porodice Nedić, Bolman.

Slika 311 – U bircuzu kod Obrlendera (Novi Bolman, 1960). Na slici su, slijeva 
nadesno: Mišo Jovanović, Vladimir Stojković (s harmonikom), Ljudevit 
Sukić – Lajoš, Todor Dobrokes, nepoznati. Iz albuma porodice Nedić, 
Bolman.

Slika 312 – Četa izviđača “Sava Kovačević” (Bolman, 1976). S izviđačima su 
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predstavnici Mjesne zajednice Bolman, roditelji djece, učitelji Osnovne 
škole, gosti iz drugih četa izviđača, predstavnici vojske. Slika je uspomena 
na dodijeljeno odlikovanje “partizanska četa” povodom uspješnog rada. 
Slika iz albuma porodice Everle, Bolman.

Slika 313 – Imenjaci Đorđe i Đorđe (Bolman, oko 1980). Na slici su Đorđe 
Mrđa i Đorđe Marković, iza njih se vidi Gornjanski sokak (Ulica Ankice 
Dobrokes). Iz albuma porodice Marković, Bolman.

Slika 314 – Treći i četvrti razred Osnovne škole Bolman 1936. godine. Učiteljica 
je Sofija Ljubinković (kasnije, nakon udaje, Mrazovski).

Slika 315 – Pismo Melanije Šević (Bečej – Bolman, mart 2012). Pismo je 
napisala Melanija Šević, profesor iz Bečeja, borac saniteta 7. vojvođanske 
brigade, učesnica Bolmanske bitke. Pismo je pročitao Gradimir Džigurski, 
predsjednik SUBNOR-a Opštine Bečej, na proslavi godišnjice Bolmanske 
bitke 17. marta 2012. godine. Njegovim posredstvom pismo je i uvršteno 
u knjigu, a u knjizi spominjani Aleksandar Džigurski[5]  bio mu је stric.

Slika 316 – Uspomena (Bolman, Petrovo 1937). Slijeva nadesno stoje: Gavrilo 
– Gavre Bojanin, Dara Mišljenović, Velizar Bojanin (Gavrin sin), Vera 
Bojanin (Gavrina kći), Stanoje Bojanin; sjede: Milica Bojanin (Gavrina 
supruga), Svetomir Bojanin (Stanojin sin), Alinka Bojanin (Stanojina 
supruga), Radomir Bojanin (Stanojin sin).

Slika 317 – Matijini (Bolman, 5. juna 1934). Slijeva nadesno stoje: Gavrilo – 
Gavre Bojanin, Božidar – Božo Bojanin (dugogodišnji predsjednik CO 
Bolman), Georgije – Đurica ili Đurin Bojanin (posljednji predsjednik 
Opštine Bolman), Stanoje Bojanin (trgovac, narodni poslanik, najuticajniji 
i najpoznatiji Bolmanac između dva svjetska rata); sjede: Simo Stojković 
(polubrat Bojaninovih), Živana Bojanin, Mirko Bojanin. 

Slika 318 – Pred dućanom Stanoje Bojanina (Bolman, 193?). Slijeva nadesno: 
nepoznati, Stanoje Bojanin, nepoznati, nepoznati.

Slika 319 – Milan Dvornić: Tipičan izgled nekadašnje bolmanske kuće

[5] Aleksandar Džigurski - vidjeti napomenu broj 322 s 238. stranice.
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ZA KRAJ
U ovoj smo knjizi pričali o Bolmanu kakvog više odavno nema. Nestao 

je negdje između šezdesetih i sedamdesetih godina dvadesetog vijeka, a da toga 
tada nitko nije bio ni svjestan.

Bolmanske staze i avlije odavno je već prerasla trava. Kujnice, šupe, 
ograde bunara, pajte, čardaci, porte, odžaci na kućama, pa čak i stari spomenici 
na groblju, ili su se prevrnuli ili čekaju prvi vjetar i snijeg da se prevrnu.

Bolmanskim krivim sokacima ne čuju se kola i konji, ne igra se kolo kod 
Krsta.

Iz Cigana se više ne čuje pjesma i igra, a nema više ni Cigana da nedeljom i 
svecem poslije už’ne krenu svirkom u selo, a kamoli da veseljacima prije pravog 
lumpovanja sviraju “očenaš”, onako tiho na uvo kao nekad.

Sačuvali smo tek mali dio priča iz Bolmana i o Bolmanu, pogotovo onih iz 
starih vremena. Makar toliko da se baš sve ne zaboravi.

Na koricama knjige naziru se dva lika, onaj Kristine – Tinke	Kupinić 
iz djetinjstva, s fotografije slikane jednog Petrova prije Prvog svjetskog rata, i 
Marka Bojanina. . Osim slike na koricama, povezuje ih i ista sudbina, slična 
sudbini stotina (i hiljada) drugih, koja se kao sjena nadvija i danas nad Bolmanom.

Pričali smo o osobama čiji su likovi uglavnom odavno izašli iz sjećanja, a 
priče o njima nisu sasvim zaboravljene. Kad u Crkvi ili na groblju palite svijeće, 
posvećujete ih samo svojim najbližima. Ova sjećanja posvećujemo svima: onima 
koje smo pomenuli i onima koje nismo.

Vidoja Bijelić kaže: “Ostaće Bolman i Darovac, pored koga će se sigrati 
neka druga djeca. Ostaće Crkva i one četiri lipe na groblju, dvije Jankovićeve 
i dvije Grujićeve, koje će nadživjeti i krstove i ljude. Neka stoje i govore o 
prošlim vremenima”.

U Bolmanu, na Svetog Jovana 2012. godine.
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Neobjavljeni izvori
Besjede protojereja Pantelejmona Horvata, paroha bolmanskoga, arhiva Crkvene 

opštine i parohije bolmanske
Domovni protokol iz 1892-1893. godine, Parohija bolmanska, arhiva Crkvene 

opštine i parohije bolmanske
Glavne i pomoćne knjige godišnjih obračuna Crkvene opštine bolmanske, 

arhiva Crkvene opštine i parohije bolmanske
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30.12.1961. godine, koji je donijela Narodna Republika Hrvatska, Državni 
sekretarijat za poslove financija, Uprava za zemljišno-imovinske odnose 
pod brojem 07-340/2-1961. PV/PM.

Ugovor od 01. maja 1930. godine, sklopljen između Rudolfa grofa Normana 
Ehrenfelskog i 192 osobe iz Bolmana o kupoprodaji dijela plemićkog 
dobra Valpovo, k.o. Nard, ukupno 295 katastarskih jutara i 1375 kv. hv. 
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Državni arhiv u Osijeku, Osijek 1999.

Sršan, Stjepan, Visitationes canonicae = Kanonske vizitacije, knj. I, Baranja : 
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pružili Karolj Eri i Oskar Keller iz Belog Manastira.
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OPŠTI REGISTAR POJMOVA
U ovoj knjizi spomenuti su mnogi opšti, etnografski i crkveni nazivi, 

potom imena, prezimena i nadimci brojnih osoba (većinom Bolmanaca) te 
brojni toponimi i mikrotoponimi (većinom baranjski i bolmanski). Mogao se, 
naravno, napraviti registar svih tih “pojmova”, no on bi imao nekoliko hiljada 
stavaka i znatno bi povećao obim ove ionako vrlo opširne knjige. Zato je autor 
napravio kompromis i u registar uvrstio samo izabrane “pojmove”, uglavnom 
one koje je smatrao važnijima, većinom imena i prezimena, neke (mikro)
toponime i mali broj naziva. Ukupno, 1.010 “pojmova”.

Za pretpostaviti je da će najčešće u ovom registru Bolmanci tražiti stranice 
i fotografije na kojima se spominju i vide članovi njihovih porodica i njihovi 
preci. Zato su u ovom registru, uz imena osoba, a nakon brojeva stranica na 
kojima se one spominju, u zagradama navedeni brojevi slika na kojima se te 
osobe vide. Brojevi slika nabrojani su na dva načina. Ako je ispod slike navedeno 
ime osobe, onda u zagradi piše (npr. za Vidoju Bijelića): “(sl. 83)”, a ako ispod 
slike nema imena te osobe, onda piše “(na sl. 59)”, što znači da se ta osoba 
nalazi na slici, a njeno ime vjerovatno je spomenuto u opširnijem opisu slike u 
poglavlju “O slikama” (str. 664-690).

Abolma (Apolna), stari naziv Bolmana – 11
Aćimović, Savo – 27
Aikido-klub “Bolman” – 518
Aleksandar, kralj Jugoslavije – 154, 454
Aleksandrija – 328, 333
Andizeti, ilirsko pleme – 11
Andrić, Radoslav, sveštenik – 35
Anđelić, Ljubica – (sl. 120)
Anđelić, Simo – 18
Anđelić, Samuilo i Dimitrije – (sl. 174)
Anđelić, Zorka – (sl. 117)
Antolović, porodica iz Bolmana – 384
Apatin – 128
Arsenije III. Čarnojević – 49, 84
Aršanj (Haršanj), brdo u Mađarskoj – 148, 511, 514, 543
Austrija – 253
Avari – 11
Avramović, porodica iz Bolmana – 102

Baba-Daš’ne kćeri – 345, 425
Baba-Sara, Sara Kresić – 459, 525
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Bab’ne, narodni običaj – 351
Babić, Lazar “Laca” – 192, 193, 195, 215, 216, 221-222, 303
Babić, Slavko – 195, 215, 216, 222
Babin grob, lugarnica blizu Bolmana – 309
Bačalmaš (mađ. Bácsalmás), selo u Mađarskoj – 37
Bačka – 14, 213, 226, 250, 305, 445, 448
Bačka eparhija – v. Eparhija bačka
Bačvanin, Petar – 27
Badoč, Tanacko – 27
Baja, grad u Mađarskoj – 217
Bajić, porodica iz Bolmana – 405
Bakanka (Bakanga), područje uz državnu cestu D517 – 11
Balinović, Svetozar “Ćaće” – (na sl. 303)
Balog, Franjo “Jaki”, učitelj – 521, 522
Balog, Persa – (sl. 249)
Ban (mađ. Baranyabán), nekadašnje ime Popovca – 21, 34, 342, 354, 384, 

404, 455, 460
Banković, Zoran – 247
Banjaluka – 332
Baranjska županija (Županija Baranja) – 26, 27, 237, 252
Baranjski trokut – 10
Baranjsko Petrovo Selo (Petarda; mađ. Petárda), mjesto u Baranji – 178, 208, 

209, 212, 214
Barč (mađ. Barcs), mjesto u Mađarskoj – 305
Batina (Batina Skela; mađ. Kiskőszeg), mjesto u Baranji – 194, 225
Batinska bitka – 203, 211
Batosjek (mađ. Bátaszék), mjesto u Mađarskoj – 263
Belegiš, mjesto u Sremu – 194
Beli Manastir (Monoštor, mađ. Pélmonostor), mjesto u Baranji – 11, 42, 43, 

44, 149, 166, 189, 191, 199, 201, 230, 233, 238, 258, 354, 522, 560, 592
Belišće – 225, 226, 515
Belje (mađ. Bellye) – 230
Beograd – 202, 237, 247, 355, 356, 583, 590
Beremend (Breme; mađ. Beremend), mjesto u Mađarskoj – 21, 31, 33, 34, 35, 

37, 111, 120, 121, 214, 217, 247, 248, 264, 265, 313, 354, 414, 442, 460, 
527

Berić, Aleksandar – 193, 194
Bertić, Ilija – 195, 197, 216, 222
Bertić, Sara, revolucionarka – 583, 584
Bertić, Stojan – (sl. 204)
Bertić, Todor – 27
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Bertić, Vlade – (na sl. 265)
Bertić, Vojin – (na sl. 303)

Bezedek (mađ. Bezedek), mjesto u Mađarskoj – 107, 263, 354
Bijelić, porodica iz Bolmana – 8, 105, 111, 120, 250, 333, 366, 401, 423, 440
Bijelić, Aleksandra i Teodora – (sl. 201)
Bijelić, Ana – (sl. 122)
Bijelić, Branko “Radojin” – (na sl. 265)

Bijelić, Dušan – (sl. 85)
Bijelić, Dušan – Duško – (na sl. 16)

Bijelić, Josip – 173
Bijelić, Konstantin – (sl. 140)
Bijelić, Kosa – (sl. 133)
Bijelić, Manojla – 295
Bijelić, Miladinka – v. Klobučar, Miladinka
Bijelić, Mile “Kesca” – 244, (na sl. 134), (na sl. 186)
Bijelić, Mile “Pincika” – 175, 272, (sl. 10)
Bijelić, Miloš – 27
Bijelić, Milovan i Ljeposava – (sl. 253)
Bijelić, Radomir “Fisar” – 524, 525, (na sl. 101), (na sl. 211), (na sl. 252)
Bijelić, Soka – (sl. 86)
Bijelić, Spomenka (r. Matković) – (na sl. 16), (na sl. 101)
Bijelić, Stevan (Stefan) – 28, 57
Bijelić, Svetlana – v. Kaljača, Svetlana
Bijelić, Svetozar “Cvijo” – 518, 594
Bijelić, Teodor – (sl. 138)
Bijelić, Veljko – 271, 273, 305, 509
Bijelić, Vidoja – (na sl. 16), (na sl. 35), (na sl. 57), (na sl. 59), (sl. 83), (sl. 

201), (na sl. 210)
Bijelić, Vlade – 42, 43, 245, (sl. 11)
Bijelić, Živan – (na sl. 265)
Bileća – 217
Bilje (mađ. Bellye), mjesto u Baranji – 196, 216, 518, 561
Bistrinci, mjesto u Slavoniji – 147, 218, 219, 225, 226, 491
Bjelav’ćev’, nadimak dijelu porodice Opančar iz Bolmana – 486
Bogojevo, mjesto u Bačkoj – 194
Bogunović, Milka (r. Stojanović) – 599
Bojanin, porodica iz Bolmana – 8, 25, 102, 103, 120, 155, 251, 366, 420, 423
Bojanin, Alinka – (na sl. 316)
Bojanin, Božidar “Božo” – 155, 161, 162, 164, 165, 166, 171, 175, 176, 178, 

180, 181, 183, 184, 187, 210, 226, 568, (sl. 32), (na sl. 317)
Bojanin, Branko “Branoja” – 155, 156, 158, 163, 175, 175, 187, 226, 504, (na 
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sl. 31)
Bojanin, Georgije “Đurica” ili “Đurin” – 195, 198, 204, (na sl. 317)
Bojanin, Gavrilo “Gavre” – (na sl. 317)
Bojanin, Jovan – 43, 187, 195, (sl. 38)
Bojanin, Jovan, prof. – 594, 754
Bojanin, Jovo – 64
Bojanin, Marko – 357, (korice), (sl. 141)
Bojanin, Matija – 107, 148, 481, 482, 494, (sl. 231)
Bojanin, Milica – (na sl. 316)
Bojanin, Milić “Milićko”– 43, 48, 246, 429, (na sl. 35), (na sl. 241), (na sl. 

255)
Bojanin, Milorad – 43, 273, 530, 594, (na sl. 12), (na sl. 100), (na sl. 200), (na 

sl. 235), (na sl. 241), (sl. 281), (na sl. 286)
Bojanin, Mirko – (na sl. 317)
Bojanin, Nikola – 45, 509, 560, (na sl. 10), (na sl. 13), (na sl. 147)
Bojanin, Radomir, prof. – 108, 514, 588, (na sl. 316)
Bojanin, Stanoja “Isajlov” – 310, (na sl. 103)
Bojanin, Stanoje, trgovac – 108, 149, 155, 163, 237, 259, 309, 310, 318, 568, 

589, (na sl. 28), (na sl. 34), (na sl. 316-18)
Bojanin, Stanoje, dr. – 597
Bojanin, Stevan, prof. dr. – 241, 562-565
Bojanin, Svetomir, prof. dr. – 8, 108, 147, 191, 192, 195, 196, 197, 200, 203, 

480, 494, 568-570, 588, 595, (na sl. 316)
Bojanin, Svetozar (Cjetozar) “Cjetkan” – 269-273, 274
Bojanin, Velizar – (na sl. 316)
Bojanin, Vera – (na sl. 316)
Bojanin, Živana – (na sl. 317)
Bojić, Milutin – 334
Bokonja, Anka (r. Janković) i Ljuba – (sl. 127)
Bokonja, Milutin “Bokonjoš” – (na sl. 82)
Bolmanac, porodica iz Bolmana – 85, 92, 101, 102, 108, 423
Bolmanac, Dušan “Dušo” – 311, 312
Bolmanac, Milena “Duš’na” – 361, 417
Bolmanac, Milovan – (na sl. 66), (na sl. 188), (na sl. 252)
Bolmanac, Svetozar – 45, 46, 47, (na sl. 15)
Bolmanska bitka – 30, 64, 123, 186, 187, 189-228, 232, 238, 246, 265, 469, 

492, 511, 562, 590
Bolmanski divan – 600-687
Bolmanski domaćini 1824. godine – 65-66
Bolmanski komunisti – 202
Bolmanski nadimci (ruganja) – 470
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Bolmanski spomenik – 10, 212, 213, 238, 425, 507, 545
Bolmanski sportski klub (BSK) – 519
Borci Bolmanske bitke iz Bolmana – 208-209
Borjad (Borjat; mađ. Borjád), mjesto u Mađarskoj – 37, 100, 263, 264, 265
Boršocki, Persida, učiteljica – 145, 146, (na sl. 25)
Bosanski Novi – 217
Bosanski Petrovac – 121, 216, 217, 264, 590
Bosić, Mila, dr. – 409, 414
Bosna i Hercegovina – 195, 224, 266, 332, 424
Bostani, rudina u k.o. Bolman – 390
Bošković, Mirko “Puškin” – 223
Bošnjak, porodica iz Bolmana – 105, 120, 366, 420, 423, 424
Bošnjak, Ankica – 599
Bošnjak, Glišo “Glišica” – (na sl. 103), (na sl. 255)
Bošnjak, Isidor – 36, 144
Bošnjak, Mihajlo – 27
Bošnjak, Milka (r. Mrđa) – 599
Bošnjak, Milovan – 210
Bošnjak, Mirjana – v. Kovanušić, Mirjana
Bošnjak, Mito – 18
Bošnjak, Radivoj – (sl. 144)
Bošnjak, Radivoj “Kermar” – (na sl. 257)
Bošnjak, Sofija – (sl. 137)
Bošnjak, Vojin “Baćić” – (na sl. 237)
Boulevard des Capucines – 524
Branjin Vrh (Brnjevar; Baranyavár), mjesto u Baranji – 10, 528
Branjina (Kišfaluba; mađ. Baranyakisfalud), mjesto u Baranji – 166, 193, 330, 

354, 449
Branković, Dane – (na sl. 303)
Branković, Drago “Šorban” – (na sl. 303)
Braskoč, rudina u k.o. Bolman – 390, 515
Breme – v. Beremend
Brežulj (Briježak), dio romskog naselja u Bolmanu – 257, 465
Brnjevarac, Radivoj “Braca” – 141
Brod-Pustara, pustara kraj Jagodnjaka – 293
BSK (Bolmanski sportski klub) – 519
Bubalović, Antun – 755
Budimpešta – 206, 305, 560
Budimska eparhija – 49, 50, 135, 141, 156
Budmir, Veliki (mađ. Nagybudmér), mjesto u Mađarskoj – 37, 216, 264, 354
Budvaj(a), šuma blizu Bolmana – 254, 309
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Bukovina – 301
Buljanović, Vasilija – (sl. 76)
Byron, George Gordon – 344

Chalupka, Samo – 212
Cicak, porodica iz Majških Međa – 8
Cicak, Miroljub – (sl. 78)
Cigani, naziv romskog naselja kraj Bolmana – 255, 258, 319, 341,404, 431, 

465, 517
Ciganski budžak, rudina u k.o. Bolman – 255
Conscriptio Zingarorum – 253
Crkva sv. Marka – 11
Crkvena opština Kucura – 170
Crkvenoopštinski savet (Bolman) – 164, 172, 176, 178, 179, 180, 182, 183, 

184, 185
Crna Gora – 195, 216, 224, 225, 263, 264, 265, 424
Crno more – 328, 333
Crvena armija – 200, 202, 203, 204, 205, 209, 210

Časar, Josip – 175, 520, (sl. 266)
Čelarevo, mjesto u Bačkoj – 194
Čepinac, porodica iz Bolmana – 21, 103, 104, 105, 106
Čepinac, Arsenije – 27, 104
Čepinac, Sava – 64, 104, 105, 106
Čepinac, Stojan – 29
Četa izviđača “Sava Kovačević” iz Bolmana – 521, 557
Četnička organizacija – 185, 189, 190, 191, 196
Čikluk, rudina i arheološki lokalitet u k.o. Bolman – 10, 390
Članovi Udruženja boraca NOR-a u Bolmanu 1986. godine – 219-220
Čolak, Milenko – 192
Čvarković, porodica iz Bolmana – 102, 405
Čvarković, Cveta – (sl. 139)

Ćopić, Branko – 232
Ćosić, Mihail, kapelan – 34

Dadić, Bogoljub – 195, 197, 215, 222
Dadić, Branko – 522, (na sl. 267), (na sl. 268)
Dadić, Lazo – 287, 324, 325, 331
Dadić, Milan “Mile trgovac” – (na sl. 210)
Dadić, Stojan “Buritaš” – (na sl. 241)
Dahau (njem. Dachau) – 217, 220, 223
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Dalj – 246
Damjanović, Pavle – 140, 142
Damjanović, Petar, učitelj – 141, 142
Darda (Tarda; mađ. Dárda), mjesto u Baranji – 31, 109, 160, 162, 164, 166, 

189, 213, 222, 223, 259, 287, 293, 313, 315, 354, 355, 384, 405
Darđanski kotar – 189
Darovac, kanal kraj Bolmana – 270, 308, 527
Davičo, Oskar – 212
Debrecin (mađ. Debrecen), grad u Mađarskoj – 217
Dekić, Blaženka – v. Kalčić, Blaženka
Despotović, porodica iz Bolmana – 96, 97
Despotović, Jovan – 140, 143
Divan bolmanski – 14, 598-663
Dmitrić, porodica iz Bolmana – 102, 120, 333
Dmitrić, Damjan “Bartula” – (na sl. 286)
Dmitrić, Dušanka – v. Kovačević, Dušanka
Dmitrić, Jelena – Jela (udana Bijelić) – (sl. 217)
Dmitrić, Obrad – 18
Dmitrić, Petar (Pero) “Zuban” – 280-285, 369, (sl. 91)
Dmitrić, Stevan – 43
Dmitrić, Stevan “Prpić” – (na sl. 57), (na sl. 265)
Dobrokes, porodica iz Bolmana – 8, 97, 120, 192, 384, 456
Dobrokes, Ankica – 203, 215, 216, 223, 587, 589
Dobrokes, Borivoj “Boro” – 590
Dobrokes, Branko – 321, 322, 413, 510
Dobrokes, Ljuba – (sl. 135)
Dobrokes, Milan “Bato” – 267, (na sl. 35), (sl. 83)
Dobrokes, Rada – (na sl. 267)
Dobrokes, Slavka (r. Dmitrić) i Pantelejmon – Panto – (sl. 154)
Dobrokes, Stanko – 18, 97
Dobrokes, Stanoja “Šentro” – (sl. 54), (na sl. 56), (na sl. 151), (na sl. 205), (na 

sl. 228)
Dobrokes, Todor – 317, (na sl. 311)
Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Bolman – 520, 521
Dojdole – 258
Dorić, porodica iz Bolmana – 8, 92, 105, 109, 142
Dorić, Bogdan “Bogde” – 175, 311
Dorić, Đurađ – 27, 108
Dorić, Jovo – 7, 145, 240, 269, 453, 472, 473, 523, (sl. 84), (na sl. 126), (sl. 

213), (sl. 225)
Dorić, Roman – 357, (sl. 141)
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Dorić, Roman (r.1927) – (sl. 225), (na sl. 245), (na sl. 304)
Dorić, Slavka (r. Bojanin) – (na sl. 34), (na sl. 213), (sl. 230), (na sl. 245)
Drača, porodica iz Jagodnjaka – 8
Dragičević, porodica iz Bolmana – 84, 100, 102, 103
Dragomirović, Ivica – (na sl. 303)
Dragušić, Đurađ – 27, 102
Drava – 13, 14, 17, 206, 209, 210, 221, 225, 226, 261, 284, 359, 383, 471, 481, 

512, 515, 518
Drenovac, Željko – (na sl. 65), (na sl. 111), (na sl. 223)
Drnić, Dimitrije, sveštenik u Bolmanu – 28, 31, 48
Državni sekretarijat za poslove financija Narodne Republike Hrvatske – 19
Duboševica (Daljok; mađ. Dályok), mjesto u Baranji – 469
Dulić, porodica iz Majških Međa – 8
Dulić, Boško – 266, 523, (sl. 77), (sl. 80), (sl. 97), (sl. 271)
Dulić, Milisav – (sl. 75)
Dulić, Milka – (sl. 81)
Duna-Sečuj (Sečuj; mađ. Dunaszekcső), mjesto u Mađarskoj – 354
Dunav – 194, 221, 512
Dunavska banovina – 189
Dvornić, Milan – 270, 351, 364, 369, 380, 476, 533, (sl. 162, 227 i 319)
Dvornić, Smilja – v. Horvat, Smilja

Džigurski, Aleksandar “Aca” – 238

Đorđević, Teodor (Todor) – 26, 27
Đukić, Damir – 597
Đukić, Jovan – 361, (sl. 146), (na sl. 241)
Đukić, Milan – 46
Đukiš, rudina u k.o. Bolman – 226
Đuntir (mađ. Göntér), brdo nedaleko od Šikloša u Mađarskoj – 448
Đurđenovac, mjesto u Slavoniji – 316
Đurđev dvor (v. Sepež, Sepeže), nekadašnja pustara – 120, 209, 261, 570
Đurđević, Bogoljub “Boboj” – 258, 431, 432, 504, (sl. 250)

Egej – 333
Egić, Branislav, prof. dr. – 573-575
Egić, Nikola, sveštenik – 44, 571, (na sl. 186)
Eparhija bačka – 49, 170, 180, 184, 243, 246
Eparhija budimska – v. Budimska eparhija
Eparhija osječkopoljska i baranjska eparhija – 49
Eparhijski školski odbor u Budimu – 158
Epidemije kolere u Bolmanu – 21-26, 105, 137
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Everle, porodica iz Bolmana – 8, 250
Everle, Josip (Joško) – 311, 323, 324, 521, (sl. 111)
Everle, Luka – 522, 597, (na sl. 267)
Everle, Zlata – v. Jeličić, Zlata

Feherceglak (Herceg-Lak, Lak; mađ. Főherceglak), staro ime Kneževa – 37, 
354

Francuz, Josip i Stevan – 246
Franjo Josip I – 134, 328, 460, 486
Fridrih, pruski kralj – 253
Fudbalski klub “Jovan Lazić” – v. Nogometni klub “Jovan Lazić” Bolman – 

518, 519

Gabošac, Pano – 27
Gacko – 217
Gakovac, pašnjak i šuma kraj Drave – 17, 18, 19, 120, 233, 284, 341, 466
Gakovačka Drava, rukavac rijeke Drave – 516, 517, 518
Galium verum, ivanjsko cvijeće – 443
Garčin (mađ. Görcsöny), mjesto u Mađarskoj – 217
Gazdić, porodica iz Bolmana – 101, 103, 423
Gazdić, Ignjatije – 26, 27
Gazdić, Jovan – 57
Gazdić, Jovo – 152
Gepidi – 11
Gligorije, episkop budimski – 169
Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Beli Manastir – 518
Gojković, Evtimije, sveštenik – 34
Gojković, Jovan, sveštenik u Bolmanu – 35, 36, 48, 109, 144
Gojković, Konstantin, učitelj i sveštenik – 36, 37, 38, 143
Gojković, Sava, sveštenik – 35
Gojković, Sava, dr. – 36
Gojković, Stefan, sveštenik – 36
Goli otok – 236
Gornjanski sokak (Ulica Ankice Dobrokes) – 191, 251, 277, 316, 322, 332, 

378, 456, 470, 482, 483, 548, 588, 589, 592
Goti – 11
Grobljice – v. Livadice
Grujić, porodica iz Bolmana – 102, 333, 398, 423
Grujić, Ana – 36
Grujić, Dragutin, sveštenik – 35, 97
Grujić, Emilija – (sl. 131)
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Grujić, Josif, sveštenik – 36, 144, 295
Grujić, Mihajlo – 27
Grujić, Milivoj “Elim” – 566-567, 570
Grujić, Milovan “Biber” – (na sl. 303)
Grujić, Petar (r.1895) i Petar (r. 1901) – (sl. 172)
Gudlin, Jovanka (r. Stojanović) – 599
Guvno, rudina u k.o. Bolman – 530

Habsburška Monarhija (Austro-Ugarska) – 15, 20, 25, 27, 49, 63, 197, 224, 
237, 253, 261, 281, 293, 301, 313, 314, 315, 316, 355, 376, 383, 393, 
402

Hadnađ, Glišo – 193, 245, 503, (na sl. 213)
Haršanj – v. Aršanj
Herceg-Suljoš (Suljoš; mađ. Hercegszőllős), stari naziv Kneževih Vinograda – 

144, 342, 354, 384
Horvat, porodica iz Bolmana – 8, 405
Horvat, Anka (r. Jašo) – 37, (sl. 219)
Horvat, Ignjatija – 385
Horvat, Đorđe – (sl. 142)
Horvat, Miladin – 331
Horvat, Nikola – 18, 161, 162, 163, 165, 166, 171, 175, 176, 178, 180, 181, 

182, 183, 184, (sl. 33)
Horvat, Nikola (r. 1946), sudija i advokat – 593
Horvat, Ninko – 64
Horvat, Pantelejmon, “pop Panto”, protojerej, sveštenik u Bolmanu – 37, 38, 

48, 112, 117, 120, 121, 138, 140, 154, 155, 161, 164, 166, 167, 168, 178, 
179, 181, 184, 185, 256, 262, 265, 313, 321, 328, 330, 357, 399, 462, 
467, 492, (sl. 30)

Horvat, Smilja (r. Dvornić), prof. – 469
Horvat, Živan – 27
Hram svetih apostola Petra i Pavla u Bolmanu – 9, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

39, 42, 44, 47, 49, 50, 56, 58, 61, 67-79, 91, 123, 147, 154-188, 226, 
238-247, 406, 429, 430, 436, 450

Hram Svetog Save na Vračaru – 161
Huni – 11

Ikona sv. Nikole – 30
Iločac (Iločka; mađ. Illocska), mjesto u Mađarskoj – 121, 354, 363, 399, 404, 

474
Ilok – 194
Imena blizanaca – 81
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Imena muška – 80-81
Imena rudina u k.o. Bolman – 81-84
Imena skraćena u Bolmanu u 18. vijeku – 470
Imena ženska – 80
Irak – 328, 333
Iran – 328, 333
Isajlovi – 155, 156, 158, 162, 165, 168, 181, 384, 562
Isajlov sokak (Ulica Žikice Jovanovića Španca) – 152, 268, 270, 279, 294, 

303, 562
Ivančević, porodica iz Bolmana – 103, 120, 420, 423, 482
Ivančević, Branko – (sl. 283)
Ivančević, Branko “Pušeljin” – (sl. 215)
Ivančević, Evtimije – 78
Ivančević, Dragan – (na sl. 111)
Ivančević, Jefto (Evtimije) “Droćo” – 277
Ivančević, Panto “Brla” – 274, 275
Ivančević, Živan “Papula” – 307
Ivandarda (mađ. Ivándárda), mjesto u Mađarskoj – 354
Ivanjsko cvijeće (Galium verum) – 443
Izviđači – 521-522

Jagodnjak (Kačvola, mađ. Kácsfalu), mjesto u Baranji – 31, 42, 105, 136, 162, 
170, 189, 195, 204, 222, 237, 252, 354, 370, 406, 482

Jakić, Božidar “Božo” – 44, 45, 48, 246, (na sl. 35), (na sl. 188)
Jakić, Milan – (na sl. 252)
Jakovalac, Savo – 27
Jakovalac, Stojan, sveštenik – 34, 362
Jamače, bara između Bolmana i Novog Bolmana – 314, 315, 440
Jandura, prezime – 197, 198, 203
Janić, porodica iz Bolmana – 102
Janić, Arsenije – 27
Janić, Jovan – 27
Janić, Mladen – 221, 226
Janić, Petar “Ćira” – 275-277
Janić, Stevan – 152
Janković, porodica iz Bolmana – 8, 102, 105, 109, 120, 316, 328, 332, 333, 

366, 398, 406, 407, 423
Janković, Aleksandar – 158, 171, 185, 190, 191, 195, 196, 197, 215, 216, 222
Janković, Aleksandar “Rus” – (na sl. 214), (na sl. 252)
Janković, Borivoje “Boriško” – 313
Janković, Bosiljka (r. Stanisavljević), “Bosiljka Klapčica” – 360, 452, 453, 
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455, 516, 528
Janković, Božo “Čonka” – 191, 198, 316, 359, 464
Janković, Branko “Fric” – 340, 591, 592, (na sl. 304)
Janković, Cjetko “Sumo” – 305, 306, 345, (sl. 104)
Janković, David – (na sl. 102)
Janković, Desanka – 204, 219
Janković, Dušan (harmonikaš) – (na sl. 221)
Janković, Dušanka – 599
Janković, Đoko – (sl. 107)
Janković, Đoko “Dandara” – 308, 309, (sl. 105), (na sl. 200), (na sl. 211)
Janković, Ilija – 26, 27, 100, 333
Janković, Ilija “Đukan” – 204, 331, 452, 453, 503, 516, 528, 529, (na sl. 286)
Janković, Irina, Gavre i Anka – (sl. 175)
Janković, Kosa, Milanka (r. Kupinić) i Ranko – (sl. 176)
Janković, Luka – (sl. 104)
Janković, Ljubinka – 599
Janković, Mihail – 26
Janković, Miladin – 185, 190, 191, 195, 196, 197, 215, 216, 222, (sl. 41), (na 

sl. 153)
Janković, Miladin – (sl. 121)
Janković, Mile “Banski” – 308, 309, 321, 323, (sl. 111)
Janković, Milenko “Čonka” – (na sl. 111)
Janković, Mladen “Kulin” – 518
Janković, Petar (Pero) “Panićev” – 269, 393
Janković, Radivoje “Rade” – 339, 465
Janković, Radomir “Kulin” – (na sl. 210)
Janković, Savo “Klapac” – 516, 528, (na sl. 59), (na sl. 101), (na sl. 304)
Janković, Sofija – (sl. 171)
Janković, Sreto “Kičin” – 304, 325-334
Janković, Svetomir – 597
Janković, Uroš – (sl. 216)
Janković, Vidosava – (na sl. 104), (sl. 282)
Janković, Vojin “baba-Midin” – (sl. 232)
Janković, Vojin “Đukanov” – 221, 327, 330, 333, 334, (sl. 112), (sl. 113)
Janković, Vojin “Kičinov” – 221, 327, 330, 333
Janković, Živan – 173, (sl. 118)
Janut, Ivan – 18
Jasenovac – 203, 217
Jašo, Ana – v. Horvat, Anka
Jel’čini (Ivančevići), porodica iz Bolmana – 378, 379, 380, 381, 382
Jeličić, porodica iz Bolmana – 525
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Jeličić, Božo, sudija – 596
Jeličić, Drago “Dragec” – (na sl. 47), (na sl. 265)
Jeličić, Dušan “Duća” – 518
Jeličić, Jovanka – v. Lekić, Jovanka
Jeličić, Ljubica – (sl. 273)
Jeličić Marinković, Željka – 599
Jeličić, Milan – (na sl. 57), (na sl. 265)
Jeličić, Radomir – 591, 592, (na sl. 303)
Jeličić, Sreto – (na sl. 221), (na sl. 265)
Jeličić, Zlata (r. Everle) – 599
Jeremić, Verica (r. Kuveždanin) – 599
Jerković, porodica iz Bolmana – 8
Jerković, Anka (r. Stanisavljević) – (sl. 168)
Jerković, Mladen – (sl. 168), (sl. 237)
Jerković, Jeremija – 331
Jevreji – 7, 191, 259, 382, 398
Jobađi (kmetovi) – 14, 247
Joco Balin, svirač iz Bolmana – 467
Josip Drugi, rimsko-njemački car – 14, 16, 27, 50
Josipovac, mjesto u Slavoniji – 218
“Jovan Lazić” – v. Nogometni klub “Jovan Lazić” Bolman – 518, 519
Jovanovac, mjesto kraj Kragujevca – 246
Jovanović, Dimitrije, sveštenik u Bolmanu – 28, 31, 48
Jovanović, Milica i Milutin – (sl. 246)
Jovanović, Mišo – (na sl. 311)
Jovanović, Paja – 329
Jovanović, Vojin – 18
Jovičić, Ignjatija – 238, 240
Jugoslavija, Titova (SFRJ) – 7, 229, 250, 455
Jugoslovenska narodna armija (jugoslovenska vojska) – 225, 226, 227

Kačvola (mađ. Kácsfalu), staro ime Jagodnjaka – 31, 32, 33, 34, 35, 36, 97, 
103, 105, 107, 109, 136, 252, 280, 287, 307, 354, 355, 358, 363, 370, 
384, 406, 407, 418, 424, 456, 460, 464, 474, 511, 512

Kać, mjesto u Bačkoj – 245
Kajmakčalan – 333
Kalajdžić, Pavle, učitelj – 21, 35, 142
Kalčić, Blaženka (r. Dekić) – 599
Kaljača, Svetlana (r. Bijelić), prof. dr. – 596
Kántor, Sándor, mađarski vojnik – 193
Kapetanović, Ljubica (r. Nedić) – 7
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Karanac (Karanča; mađ. Karancs), mjesto u Baranji – 64
Karanovačka (Karaševa) bara, bara u k.o. Bolman – 10
Karaševo, nekad zaselak, a danas samo rudina u k.o. Bolman – 120, 233, 361, 

385, 418
Karašica, rječica u Baranji – 474
Kardelj, Edvard – 454
Karlo III. – 253
Kaspijsko jezero – 328, 333
Kašanin, Milan i Radivoj – 149
Katarina II., ruska carica – 253
Katastarska općina (k.o.) Bolman – 10
Katavasija – 399
Kečanin, Nikola, kipar – 212
Kerkez, Branko “Brančilo” – (na sl. 265)
Keskenović, Ljubomir, učitelj – 145, 168, 169
Kijev – 301
Kino – 524-525
Kirilović, Sofronije, episkop budimski – 27
Kiš, porodica iz Novog Bolmana – 251
Kiš, Erne, revolucionar – 584
Kiš, Ferenc, komandant 15. vojvođanske brigade “Šandor Petefi” – 209
Kiš, Jelisava – 18
Kišvaluba (Kišfaluba; mađ. Baranyakisfalud), stari naziv Branjine – 330, 342, 

354, 384, 449, 455, 462
Klasici marksizma (Marks, Engels, Lenjin) – 229, 231, 236, 400
Klisa, mjesto kraj Osijeka – 290
Klobučar, Ivica – 522, (na sl. 267)
Klobučar, Miladinka (r. Bijelić) – 599
Kmetstvo – 15, 16
Knežević, Bogoljub “Bubila” – 268
Knežević, Cvetko, učitelj – 144
Kneževi Vinogradi (Suljoš; mađ. Hercegszőllős), mjesto u Baranji – 189, 217, 

354, 518
Kockar, porodica iz Bolmana – 102, 529
Kockar, Jovan, dr., advokat – 140, 588
Kockar, Savo – 27
Kockar, Stefan – 27
Kočić, Petar – 325
Koćić, Živan – 69, 7
Kolar, porodica iz Bolmana – 103, 104, 120, 250, 401, 423
Kolar, Branislav “Brane”, učitelj – 300, 597, (na sl. 304)
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Kolar, Branko “Krpac” – (na sl. 12)
Kolar, Božidar – 152
Kolar, Damjan “Damjo” – 277-280, 300, 360, (sl. 89)
Kolar, Dušan, doc. dr. – 300, 597
Kolar, Jovan – 27
Kolar, Jovo – (sl. 165)
Kolar, Jovanka – 23
Kolar, Marija (r. Sekulić) – (sl. 165)
Kolar, Milica – 300
Kolar, Stojan – 169, 178, 178, 181, 182, 184
Kolar, Zdravko “Madalac” – 298-300
Kontler, Đula, učitelj – 143, 145, 203, 215, 590, (na sl. 23)
Kontler, Marica, učiteljica – 143,145, 590, (na sl. 23)
Konji – 522-524
Korvin, Matija – 255
Kosić, Savo, protoprezviter – 34, 57
Kosovo – 424
Kovač, porodica iz Bolmana – 85
Kovačević, Drago – (sl. 277)
Kovačević, Dušanka (r. Dmitrić) – 599
Kovačević, Ilija – 200
Kovačević, Ljubinka (r. Veselovac) – 599
Kovačević, Miomir “Štruc” – 322, 413
Kovačević, Nada – (na sl. 267)
Kovačević, Slavica – 599
Kovačević, Stevo – 246
Kovačević, Vidoja “Vico” – 204, 208, 220, 232, 324, 521, 590, 598, (na sl. 47), 

(na sl. 53), (na sl. 56), (na sl. 134), (na sl. 223)
Kovačević, Vidoja (r.1971) – 598
Kovanušić, Mirjana (r. Bošnjak) – 599
Kotarski narodni odbor u Belom Manastiru – 234, 235, 236, 239, 242
Kotlina (Šepša; mađ. Sepse), mjesto u Baranji – 518
Kozarac (mađ. Keskend), mjesto u Baranji – 11
Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca (Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija) 

– 120, 141, 153, 154,161, 191, 192, 193, 194, 195, 204, 233, 237, 251, 
265, 355, 448

Krčmar, Stevo “Ćejo” – 522, (sl. 268)
Kremenara, rudina i arheološki lokalitet u k.o. Bolman – 11, 13, 208, 330
Krhač, Milanka (r. Nedić) – 596
Krsne slave u Parohiji bolmanskoj – 423, 535-542
Kulturbund – 189, 190, 197, 201
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Kupinić, porodica iz Bolmana – 423
Kupinić, Jovan – (sl. 143)
Kupinić, Kristina “Tinka” – 335, 395, 524, (korice), (sl. 114), (sl. 176), (sl. 

272)
Kupinić, Mihail – 57, 64
Kupinić, Vojin – (sl. 280)
Kuveždanin, porodica iz Bolmana – 101
Kuveždanin, Dina – 310
Kuveždanin, Dušan – (na sl. 57), (na sl. 265)
Kuveždanin, Milorad “Zgumbula – (na sl. 200), (na sl. 210)
Kuveždanin, Stevan, protojerej, sveštenik u Bolmanu – 8, 48, 246, 518, 595-

596, (na sl. 188), (na sl. 189), (na sl. 191), (na sl. 192), (na sl. 208)
Kuveždanin, Verica – v. Jeremić, Verica

Lačanin, porodica iz Bolmana – 8
Lačanin, Ljubinko – 363, (sl. 150), (na sl. 303)
Lačanin, Živojin – 343, (na sl. 12), (sl. 125), (na sl. 187)
Lalić, porodica iz Bolmana – 103
Lančug (mađ. Lánycsók), mjesto u Mađarskoj – 264, 354
Langobardi – 11
Lapanča (mađ. Lapáncsa), mjesto u Mađarskoj – 121, 474
Lazić, Božica – v. Urukalo, Božica
Lazić, Jovan, revolucionar – 202, 203, 215, 217, 225, 229, 585, 586
Lazić, Nada – 216, 218
Lekić, Jovanka (r. Jeličić) – 593
Leopold I., austrijski car – 49, 150
Lila pusta – 218
Lipova (mađ. Lippó), mjesto u Mađarskoj – 121, 264, 265, 313, 329, 330, 354, 

363
Litoba (mađ. Liptód), mjesto u Mađarskoj – 217, 263, 354
Livade, rudina u k.o. Bolman – 390, 493
Livadice, Grobljice, narodni nazivi za područje sa sjeverne strane Bolmana – 

440
Lukačević, Joco – (sl. 166)
Luč (mađ. Lőcs), mjesto u Baranji – 220, 474
Lug (mađ. Laskó), mjesto u Baranji – 11
Lukijan (Vladulov), episkop osječkopoljski i baranjski – 48, 434, 593, 595, (na 

sl. 16), (sl. 191), (na sl. 299)
Luterani novobolmanski – 250-251

Ljubojević, Darinka – (sl. 76)
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Mađar, Dimitrije, sveštenik – 26
Mađarboja (mađ. Magyarbóly), mjesto u Mađarskoj – 121, 216, 263, 354, 474
Mađarević, Uroš, sveštenik u Bolmanu – 36, 37, 48, 112, 256
Mađari – 11, 120, 121, 151, 193, 222, 223, 225, 236, 248, 250-252, 259, 321, 

382, 383, 472, 492, 505
Mađarska – 151, 192, 194, 216, 222, 237, 277, 278, 318, 448, 489, 491, 543
Majš (Mais), selo koje se nekad nalazilo na rudini Kremenara u k.o. Bolman – 

13, 261
Majš (mađ. Majs), naselje u Mađarskoj – 263, 264, 265, 354, 362, 363
Mali Pariz – v. Pariz
Maljković, Borka (r. Stojanović) – 599
Manastir svetog Nikole kod Orahovice – 449
Manojlović, porodica iz Bolmana – 105, 405
Manojlović, Miladin, novinar – 587, 588
Manojlović, Miloš – (sl. 29)
Manojlović, Savo – 303, 304, (sl. 103)
Manojlović, Stevan – (sl. 279)
Marić, porodica iz Bolmana – 108, 109
Marijanci, mjesto u Slavoniji – 246
Marija Terezija, rimsko-njemačka carica – 27, 50, 186, 192, 252
Marijanović, David, sveštenik – 34, 362
Marinković, Milenko – (na sl. 303)
Marjanović, porodica iz Bolmana – 8, 102, 106, 107, 250, 384
Marjanović, Ljubica (r. Dmitrić) – (sl. 190)
Marjanović, Josip “Perga” – (sl. 226)
Marjanović, Milan, učitelj – 162
Marjanović, Dragan – 522, (na sl. 267)
Marjanović, Naum, učitelj – 145, 158, 161
Marković, porodica iz Bolmana – 8
Marković, Bore – (na sl. 82)
Marković, Branka – (na sl. 267)
Marković, Đorđe – (na sl. 208), (na sl. 221), (na sl. 303), (sl. 313)
Marković, Jovanka (udana Janković) i Milka – (sl. 173)
Marković, Milenko – 289, (na sl. 65), (sl. 98), (na sl. 94), (sl. 98)
Marković, Stevan – 208
Marković, Stojan “Šangaj” – 518, (na sl. 303)
Matančević, Stevo – 305
Matice (protokoli) krštenih, umrlih i vjenčanih Parohije bolmanske – 7, 20, 32, 

337, 351, 361
Matijini – 155, 156, 159, 162, 165, 168, 181
Matić, Petar – 31, 213, 227
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Matković, porodica iz Bolmana – 250, (sl. 69)
Medinac, Milinko – 223, (sl. 54)
Međe, rudina u k.o. Bolman – 390
Međimurje – 266
Mihajlov, Milorad, sveštenik u Bolmanu – 38, 39, 40, 41, 48, 124, 129, 133, 

187, 226, 238, 242, 245, 400, 445, 562, (na sl. 10), (na sl. 209)
Mihailović, Hristofor, sveštenik – 33
Mihajlović, Marija, učiteljica – 144
Mihajlović, Milan “Lapika” – 518, 525
Mihajlović, Svetomir – 599
Mihaldžić, Stevan, protojerej – 166, 167
Mijatović, Boško “Gelin” – 308, 322, 323, 510, (na sl. 188), (na sl. 252)
Mijatović, Milan – (sl. 275)
Mijatović, Radoslav – (na sl. 35), (na sl. 211)
Milić, porodica iz Bolmana – 85
Milinković, Milorad – 217, 220, 223
Milinović, Milan “Kapetan” – (na sl. 265)
Milovanović, Avram, sveštenik – 34
Ministarstvo poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije – 18
Miodragović, porodica iz Novog Bolmana – 8
Miodragović, Darinka (r. Janković) i Saveta – (sl. 93)
Miodragović, Đoko – (sl. 77)
Miodragović, Jelena – (sl. 282)
Miodragović, Milovan – (sl. 270)
Mišković, porodica iz Bolmana – 103
Mišljenović, Dara – (na sl. 316) 
Mišljenović, Milorad “Braca” – 293, 294, 311
Mišljenović, Samojlo “Kaplarev” – 293, 294
Mitrović, Milena – 339
Mjesna zajednica Bolman – 516, 524, 588
Mjesni narodni odbor – 234, 242, 287
Mjesni školski odbor – 169, 170, 171, 173, 175, 176, 429
Mladenac – 22
Mohač (mađ. Mohács) – 50, 136, 194, 263, 354, 473, 474
Momčilović, Ilija – 756
Momčilović, Ljubinka (r. Nedić) – 522, 599, 756 (na sl. 195)
Monitor “Drava” – 193, 194
Monoštor (mađ. Pélmonostor), nekadašnji naziv za Beli Manastir – 21, 34, 

231, 233, 286, 289, 302, 354, 355, 361, 384, 405, 425, 460, 480, 494, 
495

Moro, Ana Marija – 252
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Mrazovski (Mlazovsky), porodica iz Bolmana – 192, 251, 474
Mrazovski, Sofija (r. Ljubinković), učiteljica – 144, 145, 555, (na sl. 24), (sl. 

309), (na sl. 314)
Mrđa, Đorđe – (sl. 313)
Mrđa, Milka – v. Bošnjak, Milka
Mrđa, Gospava – v. Mrđenović, Gospava - 599
Mrđa, Nikola – (na sl. 303)
Mrđa, Vera – 599
Mrđa, Živko – (na sl. 47), (na sl. 265)
Mrđenović, Gospava (r. Mrđa) – 597
Munkaši – 223

Narančić, porodica iz Bolmana – 109
Narančić, Stevo “Vudrak” – (na sl. 47), (na sl. 265)
Nard, mjesto u Slavoniji – 17, 18, 19, 209, 272, 383, 515
Narodna radikalna stranka – 155
Nedić, Anđelka (r. Milaković) – 7, (na sl. 185), (na sl. 199), (na sl. 229)
Nedić, Jovan (Jovo), drumar – 199, 200, 223, 577, (sl. 40), (sl. 44)
Nedić, Jovan S. (Stevanov; r. 1954) – 600, 579-584
Nedić, Justina – v. Novaković, Justina
Nedić, Latinka (Lata; r. Dorić) – 7, 344, 377, 389, 452, 463, 472, 474, 484, 

485, (sl. 90), (sl. 126), (sl. 136), (sl. 233)
Nedić, Ljubica – v. Kapetanović, Ljubica
Nedić, Ljubica (r. Popović) – 499, 579
Nedić, Ljubinka – v. Momčilović, Ljubinka
Nedić, Ljubomir (Ljubljen) – 175, 205, 377, 462, 484, 485, 514, (sl. 218)
Nedić, Melita (r. Miser) – 756
Nedić, Milanka – v. Krhač, Milanka
Nedić, Milorad – 205, 215, 218, (sl. 46)
Nedić, Milan, odžačar – 45, 267, 521, 591, 755, (na sl. 13), (na sl. 47), (na sl. 

66), (sl. 83), (na sl. 187), (na sl. 211), (na sl. 229), (na sl. 265)
Nedić, Sonja – 79, 584
Nedić, Stevan, zidar – 200, 246, 500, 521, 579, (na sl. 265)
Nedić, Svetislav – 304, 312, 514
Nedić, Tijana – 674, (na sl. 295) 756
Nedić, Vesna (r. Vukičević) – 583
Nedić, Željko – 8, 522, 592, 600, (na sl. 267), (sl. 268)
Nezavisna država Hrvatska – 195
Nijemci – 7, 120, 121, 129, 194, 198, 199, 203, 206, 207, 209, 222, 225, 227, 

248, 250-252, 259, 260, 382, 383
Nikanor, episkop bački – 42, 221, 242, 243, 244, 245, 246, (na sl. 60), (na sl. 
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64)
Nikanor, episkop temišvarski – 37
Nikolić, Slavko, protojerej – 154
Nikšić – 217
Nogometni klub “Jovan Lazić” Bolman – 518, 519
Novi Bezdan (Bezdan; mađ. Újbezdán), mjesto u Baranji – 197, 198, 208, 209, 

222, 225, 402
Norman-Ehrenfels, grof Rudolf – 17
Novaković, porodica iz Bolmana – 8, 108, 109, 110, 111
Novaković, Borivoj “Boro” – 519
Novaković, Čedo – (na sl. 35), (na sl. 66)
Novaković, Justina (r. Nedić) – 8, 199, 360, 375, 376, 385, 393, 395, (sl. 160), 

(na sl. 199), (na sl. 255)
Novaković, Mladen “Kurza” – 360, 387, 521, (na sl. 10), (na sl. 124), (na sl. 

255), (na sl. 304)
Novi Sad – 42, 144, 149, 158, 168, 169, 170, 189, 193, 194, 217, 225, 237, 

238, 242, 244, 246, 291, 562, 585

Njemačka – 193, 194, 209, 210, 217, 226
Njemačka 11.vazduhoplovno-poljska divizija – 206

Odbojkaški klub Bolman – 518
Obradović, porodica iz Bolmana – 102, 103
Obradović, Dušan “Kico” – 200, 201, 202
Obradović, Nikola – 27
Obradović, Sofija “Drandrina” – (sl. 272)
Obulma (Obolma), stari naziv Bolmana – 11
Odesa – 301, 328, 333
Odred izviđača “Bratstvo-jedinstvo” Osijek – 521
Okanović, Georgije, sveštenik – 37
Opančar, porodica iz Bolmana – 111
Opančar, Nikola – 27
Opančar, Stevan, protojerej – 445, 589
Opančar, Todor – (na sl. 102)
Općina (Opština) Beli Manastir – 316
Opština Bolman – 171, 172, 204, 429
Opština (Općina) Jagodnjak – 19
Optanti – 120, 121, 153, 165, 181, 182, 192, 195, 199, 301
Orlovnjak, područje u k.o. Bolman – 315
Osječkopoljska i baranjska eparhija – 49
Osijek – 13, 37, 38, 63, 91, 148, 177, 188, 191, 192, 214, 222, 241, 243, 272, 
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273, 290, 312, 316, 322, 354, 355, 402, 521, 522, 524, 585, 588, 594

Otok mladosti, otok Obonjan kod Šibenika – 522

Pakrac – 29, 32
Palež, rudina u k.o. Bolman – 208
Pali borci u NOB-a iz Bolmana i Majških Međa – 215, 218-219
Pantelić, Ljubica – 182
Parabak, Branko, učitelj – 143, 144
Parabak, Petar – 140
Pariz, glavni grad Francuske – 524
Pariz, dio Bolmana – 254, 255, 341, 431, 517
Pataky, András – 12
Pečuj (mađ. Pécs) – 148, 278
Pećanac, Kosta – 190
Perga, Pergini, nadimak porodice Marjanović iz Bolmana – 467
Petar II. Karađorđević, kraj Jugoslavije – 462, 504
Petar od Abolme – 11
Petarda (mađ. Petárda), stari naziv mjesta Baranjsko Petrovo Selo – 13, 450, 

511, 527
Petefi, Šandor (mađ. Petőfi Sándor) – 212

Petlovac (Sentivanj; Baranyaszentistván), mjesto u Baranji – 163, 164, 166, 
167, 178, 191, 198, 201, 208, 212, 238, 241, 289, 474, 518

Petlovac, Evgenija (r. Kupinić) i Cvetinka – (sl. 112)
Petrov, Marinko – 219
Petrova gora – 522
Petrović, porodica iz Belog Manastira – 8
Petrović, Borivoj, učitelj – 145, 155, 156, (na sl. 31)
Petrović, Danica i Dafina, jasenovačke žrtve – 203, 217
Petrović, Dragoljub “Banula” – (sl. 247)
Petrović, Milutin, sveštenik – 184
Petrović, Petar, sveštenik u Bolmanu – 42, 48, 243, 244, 291
Petrović, Savo – (na sl. 265), (na sl. 303)
Petrović, Smiljan, svirač – 232, 257, 258, 342, 431, 432, (sl. 56), (na sl. 94), 

(na sl. 124)
Petrović, Stevan T., autor spjeva “Tragična smrt Viteškog Kralja Aleksandra I. 

Ujedinitelja” – 184, 185, 588, (na sl. 151)
Petrović, Veselin, protojerej – 243
Pijade, Moša – 317
Pijeskovi, rudina u k.o. Bolman – 390
Piltor – 29
Pinakin sokak, dio Ulice Ankice Dobrokes u Bolmanu – 440
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Piva – 14
Poča (mađ. Pócsa), mjesto u Mađarskoj – 264, 265, 354, 594
Podrinje – 14
Poginuli u selu za vrijeme Bolmanske bitke – 226
Polimlje – 14
Poljoprivredna zadruga Bolman – 347, 468, 590, 591
Pomaz (mađ. Pomáz), mjesto u Mađarskoj – 136
Poneretavlje – 14
Popis bolmanskih porodica – 84-133
Popis bolmanskih Roma iz 1891. godine – 256
Popis članova DVD-a Bolman – 521
Popis izbjeglica iz Bremena – 265
Popis kolonista i optanata u Majške Međe – 263
Popovac (Ban; mađ. Baranyabán), mjesto u Baranji – 264, 354, 469, 518
Popović, porodica iz Bolmana – 8, 102, 108, 111, 120, 405
Popović, Brane – (na sl. 303)
Popović, Dušan – 220, (na sl. 57), (na sl. 220)
Popović, Gavrilo – 27
Popović, Jakov, sveštenik – 33, 34
Popović, Jovo – (sl. 276)
Popović, Lazar, sveštenik u Bolmanu – 26, 28, 30, 31, 32, 33, 48
Popović, Marija – (sl. 130)
Popović, Miladin “Radica” – 203, 215, 223, 229, 589, 590, (sl. 155)
Popović, Milan “Brkov” – 223, 305
Popović, Milan “Madarcin” – 219, 223
Popović, Miroslav – 464
Popović, Petar – 152
Popović, Savo “Drcko” – (na sl. 305)
Popović, Stefan, sveštenik u Bolmanu – 30, 32, 33, 34, 48, 50, 57, 61, 362
Popović, Stevan “Brk” (“Zbrka”, djeda “Zbrka”) – 18, 217, 305, (na sl. 286)
Popović, Teodor, sveštenik – 32, 33
Popović, Vaso, sveštenik – 34
Popović, Vojin – (sl. 278)
Popović, Živan – (na sl. 286)
Popravac, porodica iz Bolmana – 99
Popravac, Stojan – 26
Porodice doseljene u Bolman nakon Prvog svjetskog rata – 121-123
Port Said – 328
Postupača – 351
Praznični dani (sveci) – 403-452
Preradović, porodica iz Bolmana – 301
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Preradović, Justina – (sl. 217)
Prodanić, porodica iz Bolmana – 99, 103
Prodanović, Milica “Mica” – 207
Prokić, porodica iz Bolmana – 8
Prokić, Đurađ – 195, 197, 215, 217, 222, (na sl. 43)
Prokić, Živko – (sl. 45), (sl. 155), (na sl. 235)
Protokol dušepisanija – 256
Protokol računov cerkve bolmanskije – 67-79
Prugovečki, Persida (r. Šakić) – 597
Pušanaša, posprdni ženski nadimak iz Bolmana – 471
Pušelj’ni (Ivančevići), porodica iz Bolmana – 456
Putnik, Dimitrije – 304

Rac-Mečka (mađ. Erdősmecske), mjesto u Mađarskoj – 216, 354
Radišić, porodica iz Bolmana – 101, 405
Radišić, Aleksandar “Kika” – 199, 453
Radišić, Branko “Kika” – 349, 453, 464, (na sl. 10), (na sl. 151), (na sl. 205), 

(na sl. 220), (na sl. 235), (na sl. 241)
Radišić, Ljeposava – 316, 317, 526, (sl. 108)
Radišić, Milenko “Braca” – 349, 350
Radišić, Milić – (sl. 274)
Radišić, Smiljana – v. Živić, Smiljana
Radišić, Sreto – 199
Radišić, Stanivuk – 27
Radišić, Živan “Vajin” – 216
Radivojević, Miladin, sveštenik – 243
Radojčić, Milan “Zebić” – 285-292
Radojčić, porodica iz Bolmana – 405
Radojčić, Risto – 27
Radomirović, porodica iz Bolmana – 98
Radomirović, Jovanka – (na sl. 267)
Radovanović, porodica iz Bolmana – 99, 102, 105, 108
Radovanović, Jovan – 26, 27, 100
Radovanović, Stefan – 26, 100
Rakocijeva buna – 13
Ranković, Aleksandar – 454
Rečna mornarica – 193
Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Osijeku – 10, 245
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254
Ringert, Anna – 252, (sl. 70)
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Rusi – 123, 200, 201, 203, 204, 205, 225, 226, 253, 278, 279, 301, 302, 303, 
315, 504

Rusija – 301, 302, 373
Rot, Samuel – 64
Rudina – 13
Rudolf, Franz Karl Joseph – 460
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Savska banovina – 221
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Simić, Stanoja – 232, (sl. 56), (na sl. 82)
Sladaković, Nada (r. Stojanović) – 599
Slaveni – 11
Slavonija – 14, 17, 222, 223, 224, 226, 246, 250, 298, 383, 448, 515
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Som, porodica iz Bolmana – 321
Sombor – 140, 143, 144, 145, 218, 318, 355, 562, 590
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517
Sport – 518
Srbija – 151, 225, 264
Sremski Karlovci – 37, 330, 583
Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija bolmanska – 7, 15, 17, 20, 26, 
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Srpska pravoslavna crkvena opština Novi Sad – 158
Srpsko Kosovo, novine – 159
Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”, Pododbor Jagodnjak – 548
Sršan, Stjepan – 91, 395
Stajić, Pavle, sveštenik u Bolmanu – 42, 47, 48, 221, 227, 245, 332, 389, 417, 

429, 595, (sl. 14), (na sl. 186), (na sl. 187), (na sl. 188)
Stanisavljević, Milan – (sl. 116)
Stanković, Đorđe – 339
Stanković, Prokopije, sveštenik u Bolmanu – 21, 34, 35, 48, 61, 63, 65, 92, 94, 
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Stara Kanjiža, mjesto u Banatu – 145
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Stojaković (Stojković), porodica iz Bolmana – 102, 301
Stojanović, porodica iz Bolmana – 8
Stojanović, Ankica (r. Bojanin) – 8, 512, 562, 566, 576, 578, 591, (sl. 259)
Stojanović, Borka – v. Maljković, Borka
Stojanović, Jovanka – v. Gudlin, Jovanka
Stojanović, Milan – 18
Stojanović, Milka – v. Bogunović, Milka
Stojanović, Milovan – 572
Stojanović, Mirjana – v. Stojanović-Vojnović, Mirjana
Stojanović, Miroljub “Braca” – 578, 591
Stojanović, Nada – v. Sladaković, Nada
Stojanović, Radovan – 7, 192, 193, 220, 233, 246, 257, 258, 291, 323, 324, 

369, 370, 373, 388, 489, 490, 572, 576, 578, 591, (na sl. 55), (na sl. 194)
Stojanović, Vidoja – 321
Stojanović-Vojnović, Mirjana, mr. sc. – 246, 564, 574-576, 589
Stojković, Branislav, protojerej-stavrofor – 45, 429, 595, 596, (sl. 14)
Stojković, Mito “Staljin” – 454
Stojković, Simo – (na sl. 317)
Stojković, Vladimir (Vlade) – 556, 592, 593, (sl. 310), (na sl. 311)
Stojković, Vojin “Gedžo” – (na sl. 47), (na sl. 265)
Subotić, Savo – 27
Sudaraž (Sudaraževo; mađ. Szudarázs), pustara blizu Belog Manastira – 274, 
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Suez – 328
Sukić, Ljudevit (Lajoš) – (na sl. 311)
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Sveti arhijerejski sinod – 158
Sveti Sava – 427, 428, 429
Swift, Jonathan – 400

Šakić, Milan – 222
Šakić, Persida – v. Prugovečki, Persida
Šalajić, porodica iz Jagodnjaka – 8
Šalajić, Milenko – (na sl. 257)
Šarena ćuprija, ćuprija na kanalu “Barbara” kod rudine Sepež – 490, 517, 552
Šarok (mađ. Sárok), mjesto u Mađarskoj – 21, 111, 121, 460
Šarvaz (Šarvar), logor u Mađarskoj – 224
Šećeranski kanal – 10
Šević, Melanija, prof. iz Bečeja – 559
Šiblje, šuma blizu Bolmana – 309
Šibska Drava, rukavac rijeke Drave kraj šume Šiblje – 516, 517, 518, 523
Šikluš (mađ. Siklós), grad u Mađarskoj – 13, 34, 35, 148, 222, 263, 473, 474
Šimić, Stojan – 27
Širine (mađ. Braidaföld), mjesto u Baranji – 226
Štiljanović, Stevan – 448
Štiljanovićevo (mađ. Szeglak), stari naziv Majških Međa – 120, 262
Štoflin – 63, 64
Štučić, porodica iz Bolmana – 405
Štučić, Milan – 44, 521, (na sl. 47), (na sl. 105)
Štučić, Stevan – 339
Šumberak (mađ. Somberek), mjesto u Mađarskoj – 35, 265

Taborište, rudina i arheološki lokalitet u k.o. Bolman – 11, 260
Tancovičić, porodica iz Bolmana – 103
Tancović (Tancovičić), Stefan – 26
Tara – 14
Tatomirović, porodica iz Bolmana – 98
Templo – 28, 29
Teodorović, Ana “Nančika” – (sl. 248)
Tikveš, dvorac u Kopačkom ritu u Baranji – 454
Tito, Josip Broz – 27, 229, 324, 387, 454, 462, 516, 586
Titoš (Rac-Titoš; mađ. Töttös), mjesto u Mađarskoj – 265, 354
Tolstoj, Lav Nikolajevič – 400
Tomisa, István, mađarski vojnik – 193
Tomović, Sima, učitelj – 145, 162, 163, (na sl. 21)
Topolje, šuma u blizini Bolmana – 222
Toth, Endre – (sl. 119)
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“Tragična smrt Viteškog Kralja Aleksandra I. Ujedinitelja”, spjev Stevana T. 

Petrovića – 588

Uhapšeni 1942. godine – 202
Uhapšeni 1943. godine – 203
Ugarska – 12, 13, 20, 25, 27, 134, 135, 150, 151, 153, 154, 376
Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske – 

10
Urbarska uredba – 14
Urukalo, Božica (r. Lazić) – 597
Utrne, rudina u k.o. Bolman – 390, 515

Vakanjac, Mihajlo – 140-141
Vakanjac, Mile – 149
Valpovo – 17, 18, 209, 515
Vardarac (mađ. Várdaróc), mjesto u Baranji – 11
Vasić, Petar – 27
Vasilije, episkop zvorničko-tuzlanski – 48, (na sl. 16)
Vatrogasci – 519-521
Veliki Budmir – v. Budmir, Veliki
Veliki upravni savet – 161
Velikobečkerečko arhijerejsko namesništvo – 170
Veljković, porodica iz Bolmana – 103
Veljković, Ljubica – (sl. 132)
Veljković, Milanka (udana Janković) – (sl. 129)
Veljković, Ostoja – 26
Vemen (mađ. Véménd), mjesto u Mađarskoj – 32, 354
Verešmarta (Verešmart; mađ. Vörösmart), nekadašnji naziv Zmajevca, mjesta u 

Baranji – 342
Veselovac, Ljubinka – v. Kovačević, Ljubinka
Vilić, porodica iz Bolmana – 8, 102, 103, 405
Vilić, Jovan – (sl. 210)
Viljan (Vilanj, mađ. Villány), mjesto u Mađarskoj – 32, 121, 202, 217, 222, 

263, 264, 265, 278, 314, 342, 354, 474, 585
Viljanac, porodica iz Bolmana – 405
Vinogradi, narodni naziv za dio rudine Čikluk u k.o. Bolman – 341, 528
Virovitica – 218
Vitezi – 224, 225
Vodica, narodni naziv dijela bolmanskog atara – 10, 238, 275, 425, 450
Vodna zadruga iz Darde – 167
Vojnović, Mirjana – v. Stojanović-Vojnović, Mirjana
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Vojnović, Zoran – 247
Vojvodić, Jovo, učitelj – 145, 386
Vojvodina – 414
Vospriemnik – 351, 367
Vranić, Milan, sveštenik u Bolmanu – 47, 48, 246
Vučić, porodica iz Bolmana – 8
Vudrag, porodica iz Bolmana – 405
Vuičić, Zorka (r. Bunović) – (sl. 128)
Vulkanović, Jovan, sveštenik u Bolmanu – 41, 42, 48, 241, 242, 243
Vukovar – 194
Vuković, porodica iz Bolmana – 384
Vuković, Dimitrije, sveštenik u Bolmanu – 26, 28, 31, 48
Vuković, Ido – (sl. 170)
Vuković, Milan – (sl. 164)
Vuković, Radomir “Pukela” – 241, 589, (sl. 61)
Vuković, Stevo – (sl. 167)

Zagreb – 194, 241
Zaharović, Petar – 26
Zdjelarović, Mile “Frnjo” – 199
Zeleno Polje (mađ. Szentistvánpuszta), pustara kraj Petlovca – 223
Zlarin – 522
Zornice, zaselak između Bolmana i Jagodnjaka – 493

Živić, Smiljana (r. Radišić) – 597
Živković, Nikola – 584
Živković, Petar (Pero) - 754
Žrtve fašističkog terora iz Bolmana, Novog Bolmana i Majških Međa – 215-

218
Žrtve i zatvorenici u logoru Šarvaz (Šarvar) – 225

3. armija NOV i partizanskih odreda Jugoslavije – 206, 211, 212
7. vojvođanska brigada – 203, 204, 205, 208, 209, 211, 229, 590
15. vojvođanska brigada “Šandor Petefi” – 207, 209, 211
16. divizija NOV – 206, 207, 218
36. divizija NOV – 206, 218
51. divizija NOV – 206, 208, 218, 529
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VIDOJA BIJELIĆ
Vidoja Bijelić – Bartulin	 rođen je 16. decembra 

1941. godine u Bolmanu od oca Dušana Bijelića (1922-
1946) i majke Jelene Dmitrić (1921-1997). Osnovnu 
školu pohađao je u Bolmanu, “šest razreda, a sedmi mal’ 
oko škole”, kako sam kaže. Otac mu je umro prije nego 
što je pošao u osnovnu školu i otada je živio s majkom 
kod njenog oca, a svog djede Damjana Dmitrića - Bartule 
(1895-1984).

Stričevi su naginjali da Vidoja nakon osnovne škole 
ide dalje u školu ili na zanat. Trebalo je da završi još dva razreda kako bi bio 
trgovac. Tada je, naime, za trgovca bilo dovoljno osam razreda. Odmah se 
ukazivala i prilika za posao pošto je Dušan Dobrokes – Šentro otvorio “dućan” 
u Bolmanu. Druga mogućnost bila je da Vidoja ide u Kneževo i da uči za 
“majstora”. Sam je, međutim, smatrao da nema mogućnosti za školovanje jer ni 
jedan ni drugi djeda, a ni mati, nisu mogli financirati školu. Zato je odlučio da 
ostane raditi u poljoprivredi. Smatrao je da mora raditi, doprinositi i izdržavati 
se.

Tada nije bilo lako biti ni poljoprivrednik. Nakon ukidanja seljačkih radnih 
zadruga vladalo je siromaštvo i oskudica do te mjere da se nije imalo čime raditi 
i obrađivati zemlja. Mile Zdjelarović – Frnjo dobio je iz rasformirane zadruge 
dva konja, a Vidojin djeda Damjan jednoga pa su radili zajedno, kao i mnogi 
drugi u to vrijeme. Mile Zdjelarović omogućio je Vidoji da ore s tri konja, a on 
je znao orati i raditi sve druge seoske poslove još dok nije bio ni punoljetan. 
Dodatni izvor zarade bio mu je rad u šumi za nadnicu, što mu je omogućavao 
njegov stric Milan (Mile) Bijelić – Pincika, koji je bio lugar.

Poslije odslužene vojske 1967. godine, Vidoja se oženio Spomenkom 
Matković (1941-2005), s kojom ima sina Duška (rođenog 1971). Spomenka 
je bila kćerka iz drugog braka Dimitrije – Mite Matkovića (1910-1993; 
ime je dobio po svom kumu Dimitriju Bojaninu iz Bolmana) i majke Anice 
(1914-2004). Kako je Spomenka živjela sama s roditeljima, Vidoja se prizetio 
i nastavio živjeti u njihovoj kući u Ulici Petra Drapšina (nekad Jezerska) broj 
11. A Matkovićeva kuća, “grunt” i imanje bili su u Bolmanu pojam uređenosti, 
što je Vidoja nastavio održavati te je skupa sa suprugom podigao i novu kuću i 
ekonomske prostorije. 

Vidoja je bio član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bolman od 1964. 
godine. Kao vatrogasni podoficir bio je i komandir DVD-a Bolman od 1968. 
godine.
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Dugo vremena je član Crkvenog odbora u Bolmanu, a njegov predsjednik 
bio je od 1975. do 1997. godine. Za rad u Crkvenom odboru Bolman dobio je 
1993. godine orden Svetog Save III stepena, koji mu je – na prijedlog episkopa 
osječkopoljskog i baranjskog Lukijana – dodijelio Sveti arhijerejski sinod 
Srpske pravoslavne crkve.

Vidojin sin Duško, oficir po zanimanju, koji živi u Somboru, oženjen 
je Ljiljanom Stojković, kćeri protojereja Branislava Stojkovića, paroha 
u Žarkovu, rođenog u Bolmanu. Duško ima tri kćerke, a Vidoja tri unuke: 
Aleksandru (r. 2000), Teodoru (r. 2002) i Katarinu (r. 2007).

Nenadana smrt supruge Spomenke (2005. godine) Vidoju je veoma 
potresla i rastužila. Otada živi sam “u jedinoj kući u Bolmanu na desnoj strani 
kanala Darovca”.

Vidoja je dao veoma značajan doprinos u nastanku mnogih dijelova 
ove knjige. Cijelo drugo poglavlje “Bolman je bio Bolman” (267-334 str.) 
ispunjeno je bolmanskim pričama koje je on ispričao. A mogao ih je ispričati jer 
je veliki poznavalac starog Bolmana i Bolmanaca i jer se živo sjeća pripovijetki 
koje je čuo od svoga djede Damjana i drugih starih ljudi iz njegovog društva.
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RIJEČ-DVIJE O AUTORU OVE 
KNJIGE

Rođen sam u Bolmanu, 31. oktobra 1958. godine, 
na dan sv. apostola i jevanđeliste Luke, od oca Milana 
(r. 1932), po zanimanju dimnjačara, i majke Anđelke (r. 
Milaković, 1936), domaćice.

Zemlja u kojoj sam rođen tada se zvala Federativna 
Narodna Republika Jugoslavija, a rođen sam u njenom 
federalnom dijelu koji se zvao Narodna Republika Hrvatska. 
Matičnom uredu u Bolmanu prijavio me je 3. novembra 

moj djeda Ljubomir – Ljubljen, a u matične knjige rođenih za mjesto Bolman 
upisao poznati bolmanski matičar Petar – Pero Živković pod redni broj 34 za tu 
godinu. Kršten sam u Bolmanu 5. novembra. Krstio me je Jovan Bojanin, tada 
učenik osnovne škole, a danas profesor Druge srednje škole u Belom Manastiru, 
spomenut u ovoj knjizi na 592. stranici, koji potiče iz porodice Bojanin, naših 
“starih” kumova.

Djetinjstvo

Djetinjstva se rado sjećam, ali samo onoga do 1965. godine. Te godine u 
Baranji je bila poplava i stanovništvo je cijepljeno “protiv poplave”, kako se 
tada govorilo. Ja sam cijepljenjem zaražen hepatitisom, koji nisu dijagnosticirali 
lokalni doktori, već je dijagnosticiran tek kad me je mama odvela u Osijek. U 
osječku bolnicu dospio sam na vrijeme zahvaljujući slučaju. Naime, moj “djeda-
ujo” Jovo Dorić tada je slomio nogu te ga je vozilo prevozilo u Osijek. Istim 
vozilom povela je moja mama i mene. Kad god se prisjetim one Šekspirove 
izreke da samo budala sudbinu naziva slučajem, u mom slučaju riječ “slučaj” 
zamijenim riječju “sudbina”.

Na zaraznom odjelu Osječke bolnice liječio me je dr. Ante Merdžo. 
Oporavljajući se, morao sam mjesecima ležati u krevetu. Pošto su moji tada 
zidali novu kuću, bio sam “u_sel’”, najviše kod májkinog (babinog) brata, već 
spomenutog Jove Dorića, “djeda-uje” kako sam ga zvao. Tu sam imao prilike 
slušati njegove priče, koje sam i do tada volio slušati. “Djeda-ujo” je bio kovač i 
poljoprivrednik, ali načitan i obrazovan, posebno kad je riječ o historiji. Za priče 
je imao strpljenja i smisla, bio je zanimljiv i djeci i starijima pa sam volio slušati 
njegove priče.

Neposredno prije nego što sam se razbolio krenuo sam u osnovnu školu 
u Bolmanu i prvi učitelj bio mi je Branislav – Brane Kolar – “uč’telj Brane”. 
Kako sam većinu prvog razreda proveo kod kuće, a ne na nastavi, gotovo da 
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nisam znao čitati i teško sam savlađivao gradivo. Povremeno mi je “zadaću” 
donosio Luka Everle, moj prijatelj i vršnjak, tako da sam kako-tako mogao 
pratiti gradivo od kuće.

U drugom razredu osnovne škole bio sam zbog ranijeg izostanka prilično 
loš i, što je naročito bilo nezgodno, nisam se smio igrati tako da trčim i skačem. 
Ako bih i pokušao, čim bi to vidjeli, moji bi prekidali takvu igru. Kao utjehu, 
ali i da bih naučio bolje čitati, pretplatili su me na “Politikin zabavnik”, koji je 
izlazio jednom “nedeljno”, a dolazio je petkom. Nakon nekog vremena jedva 
sam čekao da dođe petak i da Brančilo (kako su u Bolmanu svi zvali našeg 
poštara Branka Kerkeza) donese “Zabavnik”. Kad bih ga pročitao, čitao sam 
sve drugo što bih našao, od kaubojskih romana, crtanih i pisanih, preko knjiga 
iz školske biblioteke, do starih knjiga koje su ostale od prije Drugog svjetskog 
rata. Naročito sam volio čitati roman “Kventin Dervard” (“Quentin Durward”) 
od Valtera Skota. Osim čitanja, omiljena mi je stvar bila gledanje filmova u 
bolmanskom kinu, koje smo godinama gledali zahvaljujući najviše Radomiru 
Bijeliću - Fisaru.

Školovanje

Osnovnu školu sam završio u Bolmanu. U nižim razredima učiteljica mi je 
bila Milica Kolar, supruga Brane Kolara. Od učitelja iz viših razreda posebno 
se sjećam Franje Baloga, nastavnika biologije i kemije, koji je godinama radio 
u Bolmanu.

Nakon završetka osnovne škole, upisao sam se u Gimnaziju Beli Manastir, 
gdje mi je razrednica bila prof. Smilja Horvat, bolmanska snaha, supruga 
Nikola Horvata, spomenutog u ovoj knjizi na 591. stranici. Posebno sam volio 
historiju i to kad je predaje tadašnji direktor Gimnazije prof. Antun Bubalović. 
Historija je jednostavno bila moj predmet, tako da sam namjeravao upisati se na 
studij povijesti. Umjesto povijesti, međutim, upisao sam se na Pravni fakultet 
u Osijeku 1977. godine, koji sam diplomirao 1981. godine. Pravosudni ispit 
položio sam u Beogradu 1989. godine.

Posao i društvene aktivnosti

Prvo radno mjesto nakon završetka fakulteta dobio sam u Tvornici 
trikotaže “Sutjeska” Beli Manastir, u kojoj sam se zaposlio u decembru 1983. 
godine. “Sutjesku” je uspješno vodio direktor Franjo Šumiga sa saradnicima. U 
“Sutjesci” sam bio zaposlen kao pravnik, a u vremenu od 1991. do 1997. godine 
kao rukovodilac.

Iz “Sutjeske”, tada već preimenovane u “Baranjsku tekstilnu industriju” 
(BTI) Beli Manastir, otišao sam u martu 1999. godine te sam sve do proljeća 
2003. godine bio načelnik Općine Jagodnjak, a od 2003. radim na poslovima 
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pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jagodnjak.

Od 1999. godine član sam Crkvenog odbora (CO) u Bolmanu. Jedno 
vrijeme bio sam zamjenik predsjednika, a sada sam njegov predsjednik. Na 
prijedlog Njegovog preosveštenstva episkopa osječkopoljskog i baranjskog 
gospodina Lukijana, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve 2008. 
godine dodijelio mi je Orden Svetoga Save drugog stepena za rad u Crkvenom 
odboru prilikom izrade i oslikavanja novoga ikonostasa u Hramu svetih apostola 
Petra i Pavla u Bolmanu.

Porodica

Oženio sam se 1990. godine. Supruga mi se zove Melita (r. Miser) iz 
Branjinog Vrha. Kći je Ivana i Jele Miser (r. Plazibat). Imamo kćer Tijanu, 
rođenu 1991. godine, koja sada studira engleski i njemački jezik u Osijeku. 
Imali smo i blizance Sašu i Mladena, rođene 2006. godine, koji su umrli nakon 
rođenja.

Moja sestra Ljubinka rođena je 1964. godine, udana je za Iliju 
Momčilovića iz Belog Manastira i imaju sina Aleksandra i kćer Sandru.

Moj otac Milan po zanimanju je dimnjačar, a zanat je učio u Vukovaru kod 
majstora Zvonimira Ferenčića. U Bolmanu ga zovu “Milan Odžačar” ili samo 
“Odžačar”, što je i meni donijelo nadimak “Jovan Odžačar”. Nakon završetka 
zanata, radio je u rejonu Vukovara i okoline, a onda dolazi na rejon Bolmana. 
Otac mu je Ljubomir (Ljubljen), a mati Latinka (Lata) iz bolmanske porodice 
Dorić.

Porodica Nedić potiče iz Borjada u Mađarskoj, ali je moj pradjeda Milan 
ostao bez roditelja te se preselio u Iločac. Pradjeda je bio zanatlija, opančar, a 
usto se bavio i poljoprivredom. Umro je u Osijeku 1918. godine od “španske 
groznice”. Iz Iločca je moj djeda Ljubomir nakon Prvog svjetskog rata optirao u 
mjesto odakle mu je žena, u Bolman.

Moja mati Anđelka rodom je iz Borova, iz porodice Milaković. Rođena 
je u Borovu od oca Uroša (1909-1970) i majke Milanke, r. Popravac (1913-
1939). Iako je rođena u Srijemu, porijeklom je iz Baranje jer su i očeva i majčina 
familija optanti iz Mađarske. Porodica Milaković u Borovo je došla iz mjesta 
Dolnja Nana (mađ. Alsónána) kod Manastira Grabovca, a porodica Popravac 
iz Lančuga.

Mamin otac Uroš bio je radnik u tvornici obuće “Bata” i poljoprivrednik. Za 
vrijeme Drugog svjetskog rata učestvovao je u pokretu otpora i u partizanima je 
proveo dvije godine. Njegovo učešće u ratu uništilo je ne samo njegovo zdravlje, 
već i zdravlje njegove porodice, naročito kad su odvedeni u logor, odakle su ih 
izbavili saradnici partizana. Mati je bila dijete od šest godina i od boravka u 
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logoru ostala joj je trauma koja je prati cijeli život. Neposredno nakon završetka 
rata, djeda Uroš se razilazi s tadašnjom politikom, ne koristi svoje učešće u ratu 
da bi bolje živjela njegova porodica i on sam, već živi skromno, možda čak i 
siromašnije nego prije. Svoj revolt pokazao je postupkom kad prilikom odlaska 
u penziju nije htio uzeti borački dodatak, iako bi mu time penzija bila veća.

Mamina mati Milanka bila je iz porodice Popravac, koja je u Dalj optirala 
iz Lančuga, mjesta kraj Mohača u Mađarskoj. Umrla je mlada, dok su mami bile 
dvije godine.

Prvi svjetski rat i promjene granica nakon njega presudno su uticale na 
porodice iz kojih dolaze moji preci. Preseljenjem u “svoju” državu njihov 
društveni i materijalni status mijenja se na gore, srednje imućne ili možda čak 
imućnije familije (Popravac) počinju živjeti drugačije i skromnije.

Dio priča o Bolmanu čuo sam i od tatine starije sestre Ljube (1922-2005), 
koju su svi zvali Ljubica (zapravo “Ljup’ca”) i koja je živjela s nama u porodici. 
Ljubica, iako najbolji đak u svojoj generaciji, nije uspjela nastaviti školovanje. 
Razlog je bilo siromaštvo, ali još više nerazumijevanje jer kad su joj našli 
(navodno netko od tadašnjih učitelja) mogućnost stipendiranja, njena je mati 
nije dala na dalje školovanje, iako je i ona sama nekad tako prošla, što je opisano 
u priči “Kako_b’ bila šanjder’ca! (str. 475). Moja teta Ljuba bila je udana u 
Jagodnjak za ćurčiju Boru Kapetanovića. Nakon njegove rane smrti vratila se 
u Bolman u roditeljsku kuću. Druga sestra moga oca zvala se Ljeposava (1929-
1997). Bila je udana u Borovu za Dragutina Cikovca.

Monografija

S proučavanjem matica krštenih i umrlih iz arhive Crkvene opštine i 
parohije Bolman počeo sam 1999. godine u želji da saznam nešto više o Bolmanu 
i porodicama koje su tu nekad živjele. Jovan S. Nedić, koga sam upoznao s 
podacima do kojih sam došao proučavanjem matica, predložio je da se sve to 
zabilježi i izda kao knjiga. Podršku tome dali su i Radovan Stojanović i Vidoja 
Bijelić pa počinjemo sa sakupljanjem građe za monografiju. Na sakupljanje građe 
tjerala nas je i svijest da Bolman brzo i potpuno propada, posebno neposredno 
prije tzv. mirne reintegracije u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske, te 
činjenica da je sadašnji Bolman ostatak ostataka nekadašnjeg sela. A nekadašnji 
Bolman činili su ljudi, njihovi običaji, priče, zgode i nezgode�, ljudi koji dolaze 
i prolaze, kao što već sve ima početak i kraj. Uspomenu na njih najbolje ćemo 
sačuvati ako zabilježimo njihova imena, priče, običaje i svakodnevni život.

Upravo je to bio cilj: kroz priče sačuvati što je moguće vjernije duh 
nekadašnjeg sela. Svjesni činjenice da se povijest može napisati uvijek, ali 
da priče kad se jednom zaborave, ostaju zaboravljene zauvijek, pokušali smo 
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sačuvati upravo njih. Uz one priče kojih se sam sjećam, najviše ih je ispričao 
Vidoja Bijelić. Priče smo sakupljali i zapisivali godinama i izabrali one za koje 
smatramo da najbolje govore o nekadašnjem Bolmanu. U knjizi ima, naravno, 
i dosta historijskih podataka o Bolmanu i Bolmancima, ali ipak nisu detaljno 
opisane najveće bolmanske porodice, njihovo širenje i opadanje (Bijelić, 
Janković, Ivančević, Bojanin itd.) jer jednostavno to bi ovu i inače opširnu 
knjigu učinilo preopširnom.

Priče smo zapisali onako kako smo ih čuli i kako su se nekad pričale u 
Bolmanu, bez i najmanje želje da nekoga uvrijedimo, “sa očima izvan svakog 
zla”, kako bi to rekao pjesnik Vladislav Petković – Dis. Pričama smo pokušali 
prikazati stvarni život nekadašnjih stanovnika Bolmana, njihove osobine, 
vjerovanja, predrasude, navike i sve ono što ih je činilo nekadašnjim Bolmancima 
i Baranjcima.

Želja nam je bila da prvenstveno sačuvamo što je moguće više podataka 
o nekadašnjem životu bolmanskih Srba, kojima i sami pripadamo, posebno u 
trenutku dok nas je u Bolmanu i Baranji sve manje i manje.

Nekada sam, razmišljajući o Bolmanu i Baranji, vjerovao u ono što kaže 
Miloš Crnjanski: “A kad umorno srce moje ućuti, da spi, uzglavlje meko ćeš 
mi, u snu, biti Ti”. Danas više nisam baš siguran u to.

U Bolmanu, o Petrovu 2012. godine

Jovan M. Nedić


